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Sammanfattning 
 
Titel: En nudge på vägen – En kvalitativ studie kring e-handelsföretags möjlighet att 
implementera och öka andelen miljöfrakt.  
 
Författare: Alida Brännström och Rebecka Krantz 
 
Handledare: Jan Abrahamsson 
 
Nyckelord: Nudging, E-handel, Modebranschen, Beteendeekonomi, Miljöfrakt 
 
Bakgrund: Den ökade medvetenheten om miljöpåverkan leder till att organisationer i högre 
utsträckning arbetar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål genom att säkerställa en hållbar 
värdekedja. Dels för att allt fler e-handelsföretag vill minska sin klimatpåverkan men även 
för att hållbarhet har blivit ett konkurrensverktyg. Forskning visar att konsumenter vill agera 
hållbart men att de inte alltid tar beslut i linje med deras önskan om att agera hållbart. För 
att influera konsumenter till ett mer hållbart beteende har e-handelsföretag möjlighet att titta 
på beteendeekonomi och nudging som ett arbetsverktyg. En nudge är ett sätt att påverka 
individers beteende i syfte att få dem att fatta ett visst beslut. Tidigare studier inom 
beteendekonomi visar på att sättet ett val presenteras påverkar vilket val individer väljer. 
 
Syfte:  Denna studie ämnar undersöka hur e-handelsföretag kan använda sig av nudging på 
sin hemsida genom att utforma beslutssituationen på ett sätt som påverkar konsumenter till 
att välja miljöfrakt.  
 
Metod: Denna kvalitativa tvärsnittsstudie utgår från en abduktiv ansats.  Studien bygger på 
tidigare forskning, fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med e-handelsföretag samt 
en semistrukturerad fokusgrupp bestående av sex konsumenter.  
 
Slutsats: Studiens empiriska resultat indikerar att det finns ett intresse för miljöfrakt hos e-
handelsföretag. Vidare visar studien på att konsumenter uppfattar miljöfrakt som något 
positivt. Studien visar även på att nudging som verktyg med fördel kan användas för att 
uppmuntra konsumenter till att välja miljöfrakt framför andra typer av fraktalternativ. 
Resultatet av studien är en praktisk rekommendation kring designen av beslutssituationen 
vid checkouten för e-handelsföretag inom modebranschen, i syfte att uppmuntra 
konsumenter till hållbara beslut.  
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intervjua dem och i och med det har bidragit med värdefull kunskap vilket har hjälp oss på 
vägen. Vi vill även tacka fokusgruppen bestående av konsumenter som bidragit till viktiga 
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Bakgrund Teoretisk 
referensram Metod Empiri Analys Slutsats

Samhälleliga 
och etiska 
aspekter

1. Problembakgrund  
 

 
 
 
 
I avsnittet bakgrund behandlas de faktorer som utgör grunden till vår studie. Avsnittet 
börjar med att beskriva ämnets aktualitet, faktorer som påverkar konsumenter, 
beteendeekonomi och nudging. Vidare behandlar avsnittet hur studien kompletterar 
tidigare forskning inom det valda området, där avgränsningar som gjorts i studien 
behandlas kontinuerligt. Beskrivningen leder fram till syftet med studien och slutligen till 
problemformuleringen. 

 
 
1.1 Klimatmål och digitalisering 
Den negativa utvecklingen av miljön är allvarlig och världen står inför en av de största 
utmaningarna någonsin (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57). Enligt den Europeiska 
Unionen (EU) beror den negativa utveckling på överanvändning av naturresurser, en ökad 
befolkning och utsläpp av växthusgaser, vilket är något som måste åtgärdas (EU, u.å.).  
Enligt Brundtland och Hägerhäll (1988, s. 57) kan hållbar utveckling definieras som: 
 

“En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  

 
Definitionen lade även grund till konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) (Kim & 
Matsumura, 2017, s. 32). Enligt författarna kan CSR förklaras som ett begrepp 
innehållandes tre dimensioner av ekonomiska, sociala samt ekologiska aspekter. Frostenson 
et al. (2015, s. 10) konstaterar att de tre beståndsdelarna bör samverka i balans med 
varandra.  
 
Vid FN:s toppmöte 2015 antogs agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för att främja 
hållbar utveckling (FN, u.å.). Syftet med dessa mål är att de ska främja en miljömässig, 
ekonomisk och social hållbar utveckling i alla världens länder till år 2030. (FN, u.å.) Mål 
12 av de globala målen handlar om att främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster, där tydlig och lättillgänglig information anses vara en del av lösningen 
(Regeringen, 2015). Forskning visar att hållbarhet har blivit allt viktigare för företag, dels 
för att medvetenheten och transparensen ökar (Carter & Easton, 2011, s. 46) men också för 
att organisationer i allt högre utsträckning börjat reflektera kring att det inte enbart är 
finansiell vinst som avgör hur framgångsrikt ett företag är (Morioka et al., 2017, s. 723). Ett 
fortsatt arbete mot dessa mål kommer kräva globala samarbeten och insatser av såväl privata 
som offentliga aktörer.  
 
Gemensamma utmaningar som klimatförändringar får allt större fokus hos både e-
handelsföretag och privatpersoner. En viktig sammanhållande länk som både binder 
samman och bidrar till förändring är digitalisering. Digitalisering i form av e-handel har 
ökat explosionsartat under de senaste åren, och omsättningen fortsätter öka på nätet 
(PostNord, 2019, s. 2). E-handel är en trend som växer sig allt större, under år 2018 har en 
tillväxt på 15 procent skett, vilket innebär en ökning på 10 miljarder kronor jämfört med år 
2017 (PostNord, 2019, s. 4). Totalt under 2018 har försäljningen online uppgått till 77 
miljarder kronor vilket står för 9,8 procent av den sammanlagda detaljhandelsförsäljningen 
i Sverige (PostNord, 2019, s. 4). Denna ökning visar på e-handelns relevans för Sveriges 
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försäljning och enligt e-barometern (PostNord, 2019, s. 2) tar e-handeln försäljningsandelar 
från den fysiska handeln. 
 
Davari & Strutton (2014, s. 563) menar att konsumenter idag oroar sig kring den ohållbara 
användningen av resurser och hotet från den globala uppvärmningen. Trots oron menar 
författarna att få konsumenter väljer hållbara alternativ, vilket innebar att ett gap skapas 
mellan individers medvetenhet om miljöutmaningar och individernas faktiska agerande. 
Även Ha-Brookshire och Norum (2011, s.334) menar på att konsumenter konstant mäter 
och utvärderar valet mellan en önskan över att agera och handla hållbart och mellan icke-
hållbara köpval. Ibland “vinner” individens känsla av ett moraliskt ansvar över behovet av 
att handla till ett fyndpris, medan det i andra fall kan vara tillgänglighet som vinner över 
etiska skyldigheter (Ha-Brookshire & Norum, 2011, s.334).  
 
1.2 E-handel  
E-handeln erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och även bekvämlighet vilket har 
bidragit till denna ökning (Lefebvre & Lefebvre, 2002). I och med tillväxten av onlineköp 
har fysisk interaktion mellan e-handelsföretag och konsumenter minskat (Lewis, 2006, s. 
13). Detta belyser vikten av att ha en väl fungerande transport mellan e-handelsföretag och 
konsument för att som företag kunna upprätthålla en konkurrenskraftig näthandel. För att 
minimera de barriärer som har funnits mellan att handla i fysisk butik och online har 
kostnaden för frakt blivit en strategiskt viktig fråga för e-handelsföretag (Lewis, 2006, s. 
13). Även Gümüş et al. (2013, S. 758) menar att kostnader för hantering av frakt är en viktig 
aspekt att överväga för e-handelsföretag. Detta belyser vikten av att ha en strategi vid 
prissättning av fraktkostnader till konsument. I enlighet med detta har modeföretaget H&M 
valt att ta bort fri frakt från deras fraktalternativ, detta då de upplevt att kostnaden för frakten 
påverkade resultatet negativt (Bielecka, 2019). Fri frakt innebär att e-handelsföretaget inte 
tar ut en kostnad för konsumenten på transporten mellan e-handelsföretaget och 
konsumenten. 
 
Två av tre svenskar uppger att de handlar online varje månad, och modebranschen står för 
en hög andel av alla köp som sker (PostNord, 2019, s. 17). Modebranschen kan förklaras 
som en bransch där företag säljer produkter inom varugruppen kläder, skor och accessoarer. 
Välgörenhetsorganisationen Ellen MacArthur Foundation (2017, s. 18) menar på att kläder 
är en viktig sektor inom den globala ekonomin. Ellen MacArthur Foundation (2017, s. 22) 
konstaterar att miljörelaterade utmaningar inom modebranschen blir allt mer 
uppmärksammat av både modeföretag och konsumenter. Christopher et al. (2004, s. 370) 
menar att modebranschen är föränderlig och svår att förutsäga. Vidare konstaterar Fernie et 
al. (2010, s. 898) att modebranschen i hög grad påverkas av varornas korta livscykel vilket 
gör det viktigt att snabbt följa med i rådande trender och ändra sitt utbud därefter. 
Modebranschen har haft en tillväxt på 13 procent år 2018, vilket står för en ökning av 1,3 
miljarder kronor jämfört med föregående år (PostNord, 2019, s. 7). Detta kan jämföras med 
hemelektronikbranschen som i dagsläget är störst på nätet och som hade en tillväxt på 12 
procent år 2018 (PostNord, 2019, s. 8). Varugruppen kläder och skor står för 39 procent av 
all handel som sker online och ökade med 13 procent under 2018 (PostNord, 2019, s. 7), 
vilket visar på en snabbt växande marknad. Den totala försäljningen av kläder och skor 
uppgick till 11,6 miljarder kronor 2018 vilket innebär att mode är en av de populäraste 
produktkategorierna för konsumenter att handla online (PostNord, 2019, s. 7). Ovanstående 
karaktäristika visar på att både e-handelsbranschen och modebranschen är intressanta 
områden som både växer och är volatila samt att branschen står för en hög andel av köp 
som sker på nätet. 
 
1.3 Värdekedja 
Ett företags värdekedja innefattar flödet av information eller varor och går att dela upp i 
ingående och utgående logistik (Porter, 1998, s. 39). Ingående logistik innefattar relationen 
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mellan företaget och dess leverantörer samt transport, förvaring och inleverans av 
produkter, medan utgående logistik hanterar hur företag levererar sina produkter till 
konsumenterna (Porter, 1998, s. 40). Författaren menar att värdekedjan är ett strategiskt 
planeringsverktyg med syfte att maximera företagets vinst samt minimera kostnader. Det 
finns fler aspekter att ha i åtanke vid arbete mot en hållbar värdekedja och för att minska e-
handelsföretags miljöpåverkan. Li och Dinlersoz (2012, s. 276) konstaterar att det har blivit 
viktigt för e-handelsföretag med hantering och prissättning av frakttjänster. Bertram & Chi, 
(2017, s. 255) förklarar att det är av vikt att fokusera på en produkts totala utsläpp vilket 
transporten är en del av.  
 
Genom att skapa och upprätthålla en hållbar värdekedja finns det möjlighet för företag att 
erhålla konkurrensfördelar (Samaranayake, 2005, s. 47). Erbjuds inte möjligheten finns 
risken att konsumenten vänder sig till ett annat företag. Vidare menar Samaranayake (2005, 
s. 47) att det finns förväntningar både från konsumenter och fraktföretag att e-
handelsföretag ska ta ett miljömässigt ansvar över alla delar i kedjan genom att erbjuda 
hållbara lösningar. Det krävs dock att alla aktörer aktivt arbetar mot ett gemensamt mål med 
hänsyn till företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska delar för att detta ska kunna 
upprätthållas på ett långsiktigt plan (Ahi & Searcy, 2013, s. 330).  
 
1.4 Miljöfrakt  
Ha-Brookshire & Norum (2011, s.350) menar på att det finns en ökad hållbarhetstrend hos 
konsumenterna. I kontrast uppger Lewis (2006, s. 13) att det finns en önskan hos 
konsumenter att frakt ska vara kostnadsfri vid köp online. Då konsumenter även ställer höga 
krav på en snabb värdekedja (Savelsbergh och Van Woensel, 2016, s. 579) uppstår det en 
komplex situation där det blir svårt för företag att uppfylla alla konsumentens önskemål. Ett 
sätt för e-handelsföretag att erbjuda en optimal lösning till konsumenterna är genom att 
förstå varför konsumenter agerar på ett visst sätt när de ställs inför olika valalternativ. En 
värdekedja där huvudfokuset ligger på snabba leveranstider kan leda till att andra 
fraktlösningar förbises (Savelsbergh & Van Woensel, 2016, s. 579). En snabb värdekedja 
innebär inte automatiskt att den är välfungerande, utan det krävs att fler aspekter tas i 
beaktning, såsom kostnad och mängden miljöutsläpp. Att behålla och vårda en fungerande 
värdekedja har därför blivit ett allt vanligare sätt att konkurrera på marknaden för företag 
idag (Gold et al., 2009, s. 231).  
 
Sveriges inrikestrafik av lastbilar ökade med 7,4% under sista kvartalet år 2018 i jämförelse 
med samma kvartal år 2017 (Trafikanalys, 2018). I en rapport från Kneg (2018, s. 56) 
konstateras att utsläpp av fossila bränslen från transporter kan minska genom en förbättrad 
logistik, ökad användning av förnyelsebara bränslen samt effektivare energianvändning. 
Vidare uppger Naturvårdsverket (2018) att trafik är en stor källa till utsläpp, bland dessa 
hör ozon, något som är farligt både för miljön men även för människors hälsa. Den ökade 
trenden av transporter och utsläpp visar på vikten av att öka frekvensen av antalet 
transporter.  
 
DHL uppger att de både erbjuder ett koncept som kallas miljöfrakt samt ett alternativ som 
innebär klimatkompensation (DHL, personlig kommunikation, 12 mars, 2019). Miljöfrakt 
för DHL innebär en ökad kostnad av fem kronor per paket, som sedan går direkt till interna 
hållbarhetsinvesteringar (DHL, personlig kommunikation, 12 mars, 2019). Även PostNord 
(personlig kommunikation, 3 april, 2019) uppger att de erbjuder klimatkompenserad frakt. 
Naturskyddsföreningen (u.å.) uppger att klimatkompensation innebär att den som orsakar 
utsläpp kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar. Klimatkompensationen kan 
ske genom att köpa utsläppsrätter, ge pengar till exempelvis trädplantering eller fossil energi 
som byts ut mot förnybar energi (Naturskyddsföreningen, u.å.). I denna studie innebär 
miljöfrakt att fraktföretaget antingen erbjuder klimatkompensation, investerar i en hållbar 
fordonsflotta alternativt att ett hållbart drivmedel används.  
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1.5 Kundtillfredsställelse & Kostnader  
Lewis (2006, s. 13) menar att eftersom det inte längre sker något fysiskt möte vid köp online 
har det skapats nya kostnadsposter, såsom frakt till konsument. Författaren menar att 
kostnaderna ofta är stora för e-handelsföretagen vilket ger dem incitament att ta betalt från 
konsumenten för den utgående logistiken. Däremot visar en undersökning av Lewis (2006, 
s. 13) att mer än 60 procent av de tillfrågade konsumenterna i studien har avbrutit ett köp 
på grund av att det tillkom extra fraktkostnader. Vidare menar författaren att fraktkostnaden 
stod för 50 procent av konsumenters klagomål till företag. Detta innebär att frakt bör vara 
en vital del av e-handelsföretagens strategi. Ariely och Carmon (2000, s. 191) fann att 
slutstadiet av en upplevelse är av hög betydelse för konsumenten. Författarna konstaterar 
att sista steget har konsekvenser för huruvida individen kommer att slutföra det pågående 
köpet samt återkomma som konsument.  
 
Svensk E-handel (2018, s.38) uppger att bekvämlighet är den främsta anledningen till att 
handla på nätet och konsumenter ställer därför krav på att köpet och leveransen ska vara 
både enkel och snabb. Konsumenters ökade efterfrågan på omedelbar leverans av onlineköp 
tvingar e-handelsföretag att ta beslut gällande om vikten ska ligga vid att erbjuda 
konsumenter den service som de vill ha, snabb och smidig frakt, eller om de ska vara 
energieffektiva (Bertram & Chi, 2017, s.261). Vidare menar författarna att detta ofta 
resulterar i att e-handelsföretag väljer det första alternativet för att öka försäljningen och 
kundtillfredsställelsen. För att attrahera nya konsumenter och även behålla dem väljer 
företag ofta att avstå från att investera i skapandet av en hållbar värdekedja (Bertram & Chi, 
2017, s. 261). Vidare uppger Karlöf (2018, s. 8) att en tredjedel av alla svenska e-
handelsföretag går med förlust vilket innebär ytterligare svårigheter att investera i 
långsiktiga logistiklösningar. Enligt Lewis (2006, s. 13) blir det en utmaning för företag att 
finna lönsamhet när utgifter som frakt förväntas vara kostnadsfritt för konsumenterna.  
 
1.6 Problemdiskussion 
FN:s klimatmål och vetenskaplig forskning visar på ämnets aktualitet samt vikten av en 
hållbar värdekedja. Hållbarhet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och en viktig del att 
inkorporera i ett företags värdekedja. Då utvecklingen av konsumenters preferenser går mot 
ett ökat hållbarhetstänk bör även e-handelsföretagens affärsmodeller utvecklas i enlighet 
med detta. En uppdatering och utökning av fraktalternativ har potential att delvis 
tillfredsställa konsumentens ökade behov av hållbarhetslösningar.  
 
Konsumenter uppger att de vill agera hållbart, men trots detta visar forskning inom 
beteendeekonomi på att konsumenter tar irrationella beslut. Beteendeekonomi är en gren 
inom området ekonomi och har formats sedan 1950-talet (Diacon, 2014, s.172). 
Forskningen är en kombination av ekonomi och psykologi vilket utgår från att det 
ekonomiska beteendet inte alltid är rationellt och att det finns brister i den individuella 
förmågan att fatta optimala beslut (Diacon, 2014, s.172). Detta tvärtemot traditionell 
ekonomi där utgångspunkten är att individer är rationella, själviska och tar till sig all 
tillgänglig information (Diacon, 2014, s. 177). Forskning inom beteendeekonomi menar på 
att de beslut en individ tar bland annat beror på beslutssituationens utformning, hur andra 
beter sig samt individens tidigare erhållna kunskap (Lehner et al, 2016, s. 168). Vidare finns 
även en ovilja hos individen att ändra tidigare tagna beslut (Thaler och Sunstein, 2003, s. 
176). 
 
Företagen kan välja bland många olika verktyg och strategier för att hantera 
miljöutmaningar. En av dessa fick ett genombrott 2008 när boken ”Nudge: Improving 
decisions about health, wealth and happiness” publicerades med Thaler och Sunstein som 
författare. Teorin fick ytterligare genomslag när författaren Richard Thaler tog emot 
nobelpriset i ekonomi 2017 för sitt arbete med nudging (kva, 2017). Nudging är ett 
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samlingsbegrepp som används inom beteendeekonomi vilket innebär att leda individer till 
att göra ett specifikt val (Thaler & Sunstein, 2003, s. 175). Författarna introducerade 
begreppet nudging som ett hjälpmedel för att uppmuntra konsumenter att genomföra det för 
individen optimala valet, utan att för den delen begränsa individens valmöjlighet. Enligt 
Thaler (2018, s. 1281) genomför individer irrationella val som inte är optimala. Ett optimalt 
val innebär antingen nytta endast för individen, endast samhället, eller en nytta som gynnar 
både individen och samhället (Thaler & Sunstein, 2003, s. 179). Genom att studera 
beteendemönster kan företag ta fram en optimal beslutsdesign som främjar deras intresse. 
Thaler (2018, s. 1283) benämner utformning av en valsituation, där flera alternativ 
presenteras, som valarkitektur. Vårt arbete ämnar behandla området utgående logistik inom 
e-handel med fokus på modebranschen, samt hur e-handelsföretag med hjälp av 
valarkitektur och nudging kan få konsumenter att välja ett hållbart fraktalternativ. 
 
Från genomförd litteratursökning har vi upptäckt ett område med utvecklingspotential i 
forskningen inom beteendeekonomi. I vår vetskap har det inte tidigare genomförts 
vetenskapliga studier som undersöker en kombination av områdena, nudging, e-handel och 
hållbara fraktalternativ ur ett företagsperspektiv samt hur dessa områden tillsammans kan 
bidra till en ökad kunskap om den potentiella förbättringsmöjlighet som finns. På grund av 
detta ansåg vi att en vidare forskning och kvalitativ undersökning om ämnet har en möjlighet 
att komplettera och bidra till ökade insikter samt lärdomar inom området. Vår studie adderar 
värde till litteraturen genom att belysa relationen mellan strukturen på val av fraktalternativ 
och det val av frakt som konsumenten genomför.  
 
Denna studie är underbyggd på vetenskapliga artiklar gällande kringliggande områden 
såsom applicering av nudging inom e-handel, vilket är relevant inom det 
fördjupningsområde vi valt. Tidigare forskning belyser svårigheten att generalisera nudging 
mellan olika sammanhang och således är det relevant att titta specifikt på nudging inom e-
handel och utgående logistik.  
 
1.7 Syfte 
Studiens syfte är att erhålla en fördjupad kunskap kring strategier vid val av fraktalternativ, 
nudging och vilka möjligheter det finns för e-handelsföretag att skapa en hållbar utgående 
logistik. Genom att undersöka hur e-handelsföretag kan använda sig av nudging på sin 
hemsida kan en praktisk rekommendation kring valarkitekturen av checkouten tas fram. 
Detta för att öka andelen konsumenter som väljer miljöfrakt framför andra typer av 
fraktalternativ.  
 
1.8 Problemformulering  
Utifrån ovanstående beskrivning kring e-handel, fraktalternativ och beteendeekonomi lyder 
vår frågeställning som följande:  
 

Hur kan e-handelsföretag inom modebranschen använda nudging för att få 
konsumenter att välja miljöfrakt? 
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 2. Teoretisk referensram 
 

 
 
  
 
Den teoretiska referensramen består av en genomgång av tidigare studier och teorier inom 
det valda området beteendekonomi, nudging, e-handel, prisstrategier och värdekedjan. De 
presenterade teorierna är relevanta för studien samt fungerar som ett ramverk för den 
senare empiriska studien. I kapitlet kommer modeller, begrepp och teorier att presenteras 
och utredas. Detta för att ge läsaren djupare kunskap och en inblick kring nudging och dess 
beståndsdelar såsom valarkitektur, social påverkan och individens rationalitet.  

 
 
2.1 Konsumentkraft 
Tidigare dominerades marknaden av tillverkande företag då de hade kraften att 
tillhandahålla varor till marknaden (Umit & Krishnamurthy, 2007, s. 47). Författarna 
konstaterar att den kraften har justerats från tillverkare till återförsäljare, då den senare kan 
göra produktval som är mer åtråvärda för konsumenterna. Idag skiftar maktbalansen 
återigen, denna gången till förmån för konsumenterna (Fernie et al., 2010, s. 896). Duncan 
och Moriarty (1998, s. 10) argumenterar för att kommunikation, snarare än övertalning, 
utgör grunden i relationen mellan företag och konsument i ett allt mer interaktivt 
sammanhang. Tillkomsten av internet har påverkat konsumenternas rättigheter och 
möjligheter. På nätet kan konsumenter snabbt och enkelt få tillgång till exakt och aktuell 
information kring produkter, företag och vilka rättigheter som gäller från en mängd olika 
källor (Stewart & Pavlou, 2002, s. 377). Författarna beskriver även att kommunikationen 
mellan konsumenter och företag har förändrats från envägskommunikation till 
tvåvägskommunikation där konsumenten är i centrum. Umit och Krishnamurthy (2007, s. 
54) konstaterar att kundens tillgång till information ökar konsumentkraften och har potential 
att förändra marknaden. Vidare menar Stewart och Pavlou (2002, s. 378) att det har skett en 
minskning i varumärkeslojaliteten hos konsumenter, samt att transaktionskostnaderna för 
att byta företag att handla ifrån idag är låg. Skiftet i makt från företag till konsument i 
kombination med den låga transaktionskostnaden indikerar att företag bör ta reda på vad 
konsumenterna vill ha och sedan agera därefter. 
 
2.2 Beteendeekonomi  
Syftet med beteendeekonomi är att få en förståelse för de beslut individer fattar i verkliga 
livet istället för att fokusera på hur de i teorin borde agera (Thaler, 2018, s. 1267). Inom en 
valsituation förutsätter traditionell ekonomisk teori att människor har all kunskap kring 
samtliga kostnader, all information kring situationen samt alla fördelar och nackdelar som 
är kopplade till beslutet.  (Reed et al., 2013, s. 35). Vidare menar författaren att individen 
kommer att tillämpa nyttomaximering vilket innebär att individen kommer att, inom ramen 
för de tillgängliga medel som finns att tillgå, uppnå största möjliga nytta. Beteendekonomi 
motsätter sig detta och utgår istället från det grundläggande antagande som menar att 
mänskligt beteende är mer komplicerat än vad traditionell ekonomisk teori förutsätter. Inom 
beteendeekonomi anses individen inte vara rationell, nyttomaximerad eller fullt informerad 
i alla situationer som kräver beslut (Thaler, 2016, s. 1587; Diacon, 2014, s. 177). Människan 
är istället oinformerad, emotionell, tar inte hänsyn till detaljer och lever för stunden (Reed 
et al., 2013, s. 36). Vidare menar författarna att oavsett ålder och intelligens har individen 
svårt att veta vad som är det optimala beslutet, och även i de fall när kunskap kring optimalt 
beslut finns kan individen ändå fatta beslut som inte är optimala. Detta innebär att individer 
inte alltid agerar i enlighet med dess preferenser.  



 

7 
 

 
Beteendekonomi söker att bredda de traditionella teorierna med hjälp av beslutsmodeller 
från psykologin, där man utgår från att individer baserar sina beslut på ostabila preferenser, 
intressen och känslor (Diacon, 2014, s. 177). Ett exempel, enligt Reed et al. (2013, s. 36) är 
studenter som väljer att sitta på sociala medier under föreläsningar istället för att lyssna och 
anteckna, trots att studenterna är medvetna om att detta val kan leda till missad kunskap och 
ökar sannolikheten att inte klara av kursen.  
 
2.3 Nudging 
Thaler och Sunstein (2003, s. 175) myntade begreppet nudging, som är ett samlingsbegrepp 
inom beteendeekonomi. En nudge, eller knuff, representerar inte något fysiskt utan är 
istället en slags mental vägvisning i en beslutssituation. Begreppet har blivit en viktig term 
men är även ett praktiskt användbart redskap, som både är billigt och enkelt samt användbart 
i stor utsträckning (Momsen & Stoerk, 2018, s. 376). Ölander och Thøgersen (2014, s. 343) 
beskriver hur information och utbildning inte alltid är tillräckligt för att förändra människors 
beteende, utan att det även krävs andra verktyg, såsom nudging, för att lyckas. Thaler och 
Sunstein (2009, s. 6) definierar nudging enligt följande: 
 

“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that 
alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options 

or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, 
the intervention must be easy and cheap to avoid.” 

 
En nudge enligt Thaler och Sunstein (2003) bygger på individens möjlighet att fatta sina 
egna beslut, men att designen på beslutssituationen kan nudga individen till ett speciellt val, 
med målet att nyttomaximera för antingen individen eller samhället eller en kombination av 
dem båda. En nudge kan se ut på många olika sätt. Ett exempel på hur en nudge kan se ut 
visas i en studie av Van Gestel et. al. (2018) som handlar om hur ohälsosam mat till en 
början var placerade vid kassan, för att sedan flyttas längre in i butiken, utan att tas bort, för 
att istället ersättas av nyttiga alternativ. Nudgen blir därmed omplaceringen av den 
ohälsosamma maten och exponeringen av den nyttiga maten vid kassan. Konsumenterna 
hade därav fortfarande valmöjligheten att välja den ohälsosamma maten, men den 
hälsosamma maten var nu mer lättillgänglig för konsumenten att handla. Studien resulterade 
i en ökad försäljning av hälsosamma alternativ (Van Gestel et. al., 2018, s. 802).  
 
Tidigare studier inom nudging behandlar flera olika ämnen vilket tyder på att nudging kan 
användas inom flertalet områden. En av dessa är organdonation där studier gjorts angående 
att anmäla invånare som organdonatorer, i hopp om att fler väljer att donera sina organ 
(Johnson & Goldstein, 2003, s. 1339). Författarna uppger att detta leder till att det blir upp 
till individen själv att anmäla att de inte vill donera sina organ. Studien visar att de flesta 
individer tenderar att inte ändra det beslut som tagits åt dem (Johnson & Goldstein, 2003, s. 
1339).  
 
Ytterligare en studie behandlande ämnet nudging handlar om hur energiföretag kan få 
individer att välja mer förnyelsebar el (Momsen & Stoerk, 2014, s. 380). Författarna 
konstaterade att data visade att 50–90 procent föredrog förnyelsebar energi, även om detta 
var ett dyrare alternativ, trots detta valde bara 3 procent att köpa förnyelsebar energi. Studien 
av Momsen och Stoerk (2014, s. 380) visar på att genom att förändra valarkitekturen och 
implementera en nudge i form av förvalt alternativ kunde de öka den andel individer som 
valde att köpa förnyelsebar energi med 44,6 procent.  
 
Thaler och Sunsteins (2009, s.6) definierar en nudge som alla förändringar i valarkitekturen 
som påverkar och förutsäger individers beteenden. Ett företag som lyckats med att 
implementera ett hållbart fraktalternativ är skönhetsföretaget Kicks som säljer 
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hudvårdsprodukter och kosmetika både online och i butik (Kicks, 2019). Genom att de 
ändrat om ordningen på sina redan existerande fraktalternativ i sin checkout och placerat 
alternativet miljöfrakt som förvalt alternativ, har Kicks kunnat påverka kunder att välja det 
mer hållbara alternativet (Allhorn, 2018). I vår studie har vi valt att benämna det sista steget 
innan betalning, där de olika fraktalternativen presenteras, för checkout. Enligt ovan 
definition stämmer nudging väl in på Kicks implementering, trots att företaget inte själva 
benämner det som en nudge. Kicks har märkt en tydlig beteendeförändring hos 
konsumenterna då allt fler väljer miljöfrakt framför snabb frakt efter implementeringen av 
den nya valarkitekturen (E-handel, 2018). Kicks lyckade implementering av miljöfrakt och 
design av valarkitektur tyder på att ett liknande koncept kan användas för e-handelsföretag 
inom andra branscher. 
 
2.3.1 Kognitiva Processer  
Mänskliga beteenden är komplexa och för att genomföra beteendemässiga förändringar 
krävs god förståelse kring hur människor beter sig i olika situationer och sammanhang 
(Lehner et al., 2016, s. 167). Genom att förstå hur hjärnans processer arbetar kan man även 
förstå hur och varför nudging fungerar. Forskare inom psykologi och beteendevetenskap 
menar på att det finns två typer av kognitiva processer, automatiskt och reflektivt tankesätt 
(Ölander & Thøgersen, 2014, s. 344; Lehner et al., 2016, s. 168).  
 
Lehner et al. (2016, s. 168) menar att det reflektiva tankesättet används i situationer som 
kräver större eftertanke, vid väl genomtänkta beslut och vid problemlösning såsom när man 
beräknar dricks eller schemalägger sin dag. Vidare beskriver författarna att det automatiska 
tankesättet vägleder oss i stora delar av våra dagliga rutiner och processer, såsom när vi går 
eller cyklar. Det automatiska tankesättet är reflexmässigt, okontrollerat och genererar 
omedelbara svar där individen är mer benägen att använda stereotyper och heuristik. 
Heuristik, vanligen definierad som "tumregler", kan underlätta individens beslutsfattande 
genom att minska mängden information som ska behandlas vid adressering av enkla, 
återkommande problem (Schneider et al., 2018, s. 71). Många av de val som en individ tar 
under en dag fattas utan varken reflektion eller eftertanke. Något som enligt Lehner et al. 
(2016, s. 168) ger utrymme för att påverka individer genom nudging.  
 
Lehner et al. (2016, s. 168) beskriver att de flesta företag idag fokuserar på att hantera det 
reflektiva tankesättet, som är beroende av information och rationella beslut. Företagens 
lösningar är ofta baserade på att irrationella beslut är en konsekvens av saknad eller 
missförstådd information. Steg och Vlek (2009, s. 314) visar på att tillhandahållen 
information inte nödvändigtvis leder till förändrat beteende. Enligt Thaler (2018, s. 1283) 
fungerar nudges eftersom de korrigerar fördomar och fel i mänskligt beteende utan att 
addera ytterligare information. Lehner et al. (2016, s. 168) menar att nudges är användbara 
för att hantera både rutinbeteenden och komplexa beslut som vanligtvis är för 
överväldigande för människors kognitiva förmåga. Balansgången mellan att påverka det 
automatiska tankesättet samtidigt som nudgen inte får vara dold eller upplevas manipulativ 
kan därför vara svår för valarkitekten. Således kan vi konstatera att information över en 
valsituation är viktigt men att det kan vara otillräckligt för att förändra ett beteende som är 
automatiskt och intuitivt, varav en nudge kan behövas.  
 
2.3.2 Libertarian paternalism  
Lehner et al. (2016, s. 175) beskriver att en nudge kan anses vara ett orättvis verktyg 
eftersom alla individer inte alltid är överens om vad som är individens och samhällets bästa. 
En nudge kan även uppfattas som ett sätt att dölja eller inte delge all information, och det 
finns en risk att nudgen uppfattas som manipulativ där organisationer och myndigheter 
utnyttjar nudgen för egen vinning (Lehner et al.,2016, s. 175; Marteau et al., 2011). Felsen 
et al. (2013, s. 208) menar även att en nudge kan upplevas som ett övertramp och att nudgen 
kan indikera på att organisationen inte har ett tillräckligt stort förtroende för individen. I 
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kontrast till detta beskriver Thaler (2018, s. 1283) att en nudge är baserat på två 
huvudsakliga principer; libertarian paternalism och valarkitektur.  
 
Tankesättet libertarian innebär enligt Rummel (1983, s. 30) frihet, både gällande ett 
demokratiskt samhälle men även individens rätt att driva intressen fritt från en regerings 
tvång. Terminologin paternalism kan delas upp i mjuk och hård paternalism; där hård 
innebär att individer blir manipulerade till att göra vissa val, och mjuk innebär att leda 
individen för att hjälpa dem uppnå optimala beslut (Begon, 2016, s. 357). För Thaler & 
Sunstein (2003, s. 175) innebär konceptet libertarian och mjuk paternalism att det både är 
möjligt och legitimt för privata och offentliga institutioner att påverka beteenden samtidigt 
som man respekterar valfriheten och genomförandet av individens val. 
 
Thaler (2018, s. 1285) uppger att ett förvalt alternativ kan leda till irritation för individer. 
Genom att endast klicka ”acceptera” i en valsituation utan att individen läser igenom 
informationen ordentligt kan, enligt författaren, leda till en risk över att individen finner sig 
låst i en situation denne egentligen inte vill befinna sig i. Detta kan uppstå när företag 
använder nudging endast i avsikt att skapa vinst, utformad från kunskapen att individer inte 
alltid tänker igenom valsituationer ordentligt. Eftersom nudging mot beslut som är till 
nackdel för individen eller dess välbefinnande är oetiskt kan ett sådant agerande leda till 
negativa effekter för organisationen (Barton & Grüne-Yanoff, 2015, s. 344). I likhet med 
detta diskuterar Loewenstein et al. (2015, s. 40) att det finns argument för att ett förvalt 
alternativ är oetiskt då individer ofta är omedvetna om de blir nudgade mot ett val. 
Författarna genomförde en studie som i kontrast till detta visade att även om individen var 
medveten om nudgen, och fick möjlighet att förändra sitt val i efterhand, behöll de sitt 
nudgade val. Detta tyder på att effekten av en nudge inte enbart beror på att individer 
omedvetet blir nudgade. En nudge bör enligt Sunstein (2014, s. 584) alltid vara transparent 
och tydlig, inte manipulativ och dold. Nudgen ska således vara möjlig att undvika, och inom 
en e-handelskontext med miljöfrakt kan detta innebära att om valalternativet miljöfrakt 
läggs till ska det även finnas möjlighet att välja andra alternativ. Skaparen av nudgen måste 
inte bara överväga målen utan också de etiska konsekvenserna av att avsiktligt leda 
individen till att göra ett visst val.  
 
Vidare uppger Sunstein och Reisch (2013, s. 400) att individer som är väl insatta i ämnet 
och har en tidigare uppfattning kring vilket alternativ denne önskar kommer inte automatiskt 
att följa nudgen. Författarna menar att dessa individer istället kommer att välja ett alternativ 
enligt deras preferenser oavsett om det innebär att följa nudgen eller inte. I likhet med detta 
konstaterar Löfgren et al. (2012, s. 69) att individer som tidigare innehar kunskap och 
erfarenhet inte påverkas av nudgen utan kommer istället att ta ett eget beslut. Sunstein och 
Reisch (2013, s. 401) uppger att individer som inte är insatta i ämnet tenderar att uppleva 
att det förvalda alternativet är ett val gjort av någon som besitter kunskap de själva inte 
innehar. Författarna uppger att detta leder till att individerna därmed litar på att det förvalda 
alternativet är det optimala alternativet. Kombinationen libertarian paternalism inom 
området nudging innebär således en frihet för individerna att göra sina egna val samtidigt 
som de får hjälp att genomföra det optimala beslutet för dem, samhället eller en 
konstellation av de båda.  
 
2.3.3 Valarkitektur 
Valarkitekturen är miljön där individer tar beslut. Alla som är med och skapar den miljön 
är en valarkitekt (Thaler, 2018, s. 1283). Valarkitekter har stort inflytande och kan liknas 
vid byggnadsarkitekter, som har möjlighet att påverka beteendemönster för de boende i 
huset genom att placera dörrar, rum och trappor på specifika platser i huset (Johnson et al., 
2012, s. 488). Författarna menar att det finns flera sätt som valarkitekter kan påverka de val 
individer gör, till exempel genom att ändra ordningen på hur valen presenteras eller genom 
att ändra på hur de är designade. En förändring av valarkitekturen kan leda till att individer 
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omedvetet fattar beslut som antingen är till fördel eller nackdel för individen eller samhället 
beroende på utformning. Däremot uppger Barton et al. (2015, s. 344) att nudging som sker 
enbart till fördel för företaget kan leda till negativa långsiktiga konsekvenser för företaget.  
 
Enligt Johnson et al. (2012, s. 488) finns det inga neutrala val. Författarna menar att 
mottagaren alltid kommer att bli påverkad i en viss riktning beroende på hur valarkitekturen 
är utformad, på grund av detta kan valen inte heller presenteras på ett neutralt sätt. Johnsson 
et al. (2012, s. 490) menar att valarkitekten måste balansera två kriterier vid bestämmandet 
av hur många val som ska introduceras till kunden: (1) fler val ökar chansen att möta 
konsumentens preferenser, (2) fler val ger en högre kognitiv belastning eftersom 
konsumenten behöver utvärdera flera alternativ. Vidare påpekar författarna att förutom att 
det behöver finnas en balans mellan dessa krav behöver valarkitekten även ta individens 
perspektiv i beaktning. En aspekt som kan vara intressant, efter att ha bemött dessa krav, 
och när antalet valalternativ ska tas fram är att äldre individer tenderar att föredra färre val 
än yngre individer (Reed et al., 2008, s 673). Detta gör det svårt att ge en rekommendation 
till ett exakt nummer av val som bör finnas i en given kontext, däremot diskuterar Johnson 
et al. (2012, s. 490) att fyra till fem alternativ kan vara en bra början för valarkitekten att 
presentera. Vidare konstaterar Christenfeld (1995, s.51) att individer som presenterar ett val 
som innehar tre eller fler alternativ tenderar att välja det som prismässigt befinner sig i 
mitten, något som kallas middle-option bias. Det blir också viktigt för e-handlare att både 
veta sin målgrupp samt företagets mål för att veta hur många valalternativ som är lämpliga 
för just deras verksamhet (Reed et al., 2008, s 673).  
 
2.3.4 Status quo  
Som tidigare nämnt innebär traditionell ekonomisk teori att människor gör olika val i 
enlighet med deras preferenser. Ett val som är i enlighet med individers preferenser anses 
inom ekonomisk teori som det rationella valet. Status quo bias är ett begrepp som syftar på 
att individer har en benägenhet att hålla fast vid sin nuvarande situation oavsett om det är i 
enlighet med deras preferenser eller inte (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 8). Vidare 
menar författarna att de flesta verkliga beslut har ett status quo alternativ vilket innebär att 
individen inte gör någonting alls alternativt att de behåller nuvarande eller tidigare tagna 
beslut. Ett förvalt alternativ kan i enlighet med detta anses vara status quo.  
 
Ett viktigt bidrag för utvecklingen av beteendeekonomi var slutsatsen att individer gör 
förutsägbara fel (Thaler, 2018, s. 1266). Om det går att förutsäga ett felaktigt beteende torde 
det vara rimligt att det går att korrigera felet innan det inträffat. Ett exempel på detta kan 
vara att om ett företag vet att individer tenderar att välja ett förvalt alternativ i en 
beslutssituation, och inte det för individen eller samhället optimala valet, kan detta 
korrigeras i valarkitekturen genom att placera det val som är optimalt för de flesta överst. 
Samuelson & Zeckhauser, (1988, s. 8) konstaterar att inför nya val väljer individer ofta 
status quo alternativet, exempelvis tenderar individer att köpa samma varumärke eller att 
stanna kvar vid samma tjänst på sitt arbete istället för att söka nytt. Även Thaler och 
Sunstein (2003, s. 176) beskriver att en förklaring till individers bristande förmåga att 
genomföra optimala beslut beror på status quo bias, att det finns en vilja att inte ta nya 
beslut.  
 
En studie av Samuelson & Zeckhausen (1988, s. 8) visar på att hur ett alternativ presenteras, 
oavsett om det är förvalt eller inte, har en signifikant påverkan på sannolikheten för att 
alternativet blir valt. Att en individ väljer status quo alternativet kan vara förenligt med 
rationellt beteende, då en replikation av tidigare val kan bero på att beslutsparametrarna är 
identiska och det rationella valet för individen blir att ta samma beslut igen (Samuelson & 
Zeckhausen 1988, s. 33). Vidare menar författarna att status quo bias ofta leder till att 
människor väljer ett förvalt alternativ som kommer att gälla om inget annat aktivt val utförs. 
Att införa ett förvalt alternativ är därför en av de mest använda förändringarna i 
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valstrukturen i samband med nudging (Ölander & Thøgersen, 2014, s. 344). Thaler (2018, 
s. 1283) beskriver att ett förvalt val skulle kunna vara en flyktig åtgärd om det inte är ett val 
som är enligt majoritetens preferenser. I vår studie innebär detta att miljöfrakt skulle kunna 
bli status quo bias genom att exponera individen för en valdesign där miljöfrakt är ett förvalt 
val. Detta bygger däremot på att miljöfrakt är det alternativ som konsumenterna faktiskt vill 
ha, annars kommer nudgen vara flyktig.  
 
2.3.5 Olika typer av nudging  
Det finns valsituationer när individen behöver en nudge för att ta det rationella beslutet för 
individen, samhället eller en kombination av de båda (Thaler, 2018, 1267). Sunstein (2014, 
s.585) beskriver att det finns många olika typer av nudges och att dessa konstant utvecklas. 
Lehner et al. (2016, s. 168) menar på att det finns fyra grundläggande typer av nudges, (1) 
förenkling och struktur av information, (2) förändringar i den fysiska miljön, (3) förvalt 
alternativ och (4) användningen av sociala normer. Nudging bygger på insikten att det inte 
enbart är mängden eller tillgängligheten av information som är av betydelse utan att det 
även handlar om hur informationen presenteras (Lehner et al., 2016, s. 168).  
 

 
 

Figur 1: Fyra grundläggande typer av nudging. 
 

Förenkling, enligt Lehner et al. (2016, s. 168) innebär att information presenteras på ett sätt 
som passar individens förmåga att behandla information. Författaren menar vidare att 
strukturen är den medvetna formuleringen av information som aktiverar särskilda 
värderingar och attityder hos individer. Ett annat sätt att förenkla och strukturera 
information är genom feedback (Lehner et al., 2016, s. 168). Choe et al. (2013, s. 825) 
uppger att strukturen av information har en hög påverkan på människan. Vidare uppger 
författarna att ett sätt att effektivt rama in information är genom kort men tydlig statistik.  
 
Mckenzie-Mohr och Schultz (2014, s. 41) menar att information i form av bekräftelse är 
nödvändigt för att uppnå ett önskat resultat. Författarna menar att utan bekräftelse och 
konsekvenser kring vårt beteende är det svårt, om inte omöjligt, att uppnå önskat resultat. 
Vidare beskriver Thaler och Sunstein (2009, s. 99) att positiv bekräftelse bör ges när 
individen tar “rätt” beslut. Kahneman (2011, s. 374) beskriver vikten av att förmedla ett 
budskap på ett effektivt sätt genom att skapa förståelse för kontexten och göra individen 
engagerad. För att lyckas med detta föreslår författaren att undvika ett komplext språk, 
formuleringen ska vara lätt och tydlig. Vidare bör nyckelinformation vara väl synbart och 
om möjligt bör användningen av layout och färger ske ett vänligt sätt för ögat.  
 
Baddeley (2013, s. 189) presenterar två typer av bekräftelse genom feedback; direkt 
feedback och indirekt feedback. Författaren menar att den direkta feedbacken är användbar 
då informationen blir tydligt presenterad medan indirekt feedback är lämpligt att använda 
för att adressera större förändringar och prestationer. Detta kan kopplas till e-handelsföretag 
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som använder sig av nyhetsbrev för att informera konsumenter om prestationer som haft en 
större påverkan samt direkt feedback där konsumenten omedelbart får feedback på de val 
de gör på hemsidan.  
 
Förändringar i den fysiska miljön är sedan länge välkänt att ha en betydande inverkan på 
individens val (Lehner et al., 2016, s. 169). Ett sätt att använda nudging i den fysiska miljön 
är genom noggrann produktplacering på hyllor, där produkter i ögonhöjd och en placering 
nära kassan är fördelaktigt. De förändringar som går att genomföra i den fysiska miljön är 
dock inte applicerbara online då miljön ser helt olika ut. Människans tendens att föredra 
status quo, gör att individer är starkt påverkade av ett förvalt alternativ, med medföljande 
konsekvenser. Johnson et al. (2012, s. 491) menar att en av de vanligaste och mest effektiva 
nudges som finns är att använda sig av förvalt alternativ. Ett förvalt alternativ blir 
applicerbart för de individer som inte tar ett aktivt beslut till att ändra ett val (Brown & 
Krishna, 2004, s. 529). I en studie från Egebark och Ekström (2016) testas effekten av ett 
förvalt alternativ på pappersutskrifter. Studien visar på att papperskonsumtionen minskade 
med 15 procent när standardinställningen förändrades från enkelsidig till dubbelsidig 
utskrift.  
 
Då människor av naturen är sociala har normer en stark påverkan på mänskligt beteende. 
Sociala normer hänvisar till en persons övertygelse om de gemensamma eller accepterade 
beteendena inom en grupp (Everett et al., 2015, s. 232). Lehner et al. (2016, s. 176) beskriver 
vikten av att en nudge accepteras från allmänheten. Social nudging handlar om att utnyttja 
de existerande normerna samt att informationen till konsumenten presenteras med hjälp av 
en enkel struktur för att visa om något av alternativen är att föredra (Thaler & Sunstein, 
2009, s.60). Sunstein och Reisch (2013, s.400) menar att ett förvalt alternativ kan uppfattas 
som det val majoriteten genomför. 
 
2.3.6 Förändring av en valarkitektur 
Vid förändring av en redan etablerad valarkitektur föreslår Thaler och Sunstein (2003, s. 
178) två angreppssätt. Författarna menar att när möjligheten finns bör en cost-benefit analys 
användas, vilket innebär att företagen undersöker skillnaden mellan den nytta och kostnad 
som genereras, för att mäta konsekvensen av valarkitekturen. När möjligheten till en cost-
benefit analys inte finns föreslår författarna tre andra metoder som företag kan tillämpa i 
syfte att välja vilket alternativ som är optimalt för individer; (1) Det val som majoriteten 
väljer om de vore adekvat informerade, (2) att tvinga individen att aktivt välja själv, (3) det 
val som minimerar antalet avhopp (Thaler & Sunstein, 2003, s. 178). I likhet med detta 
beskriver Sunstein och Reisch (2013, s. 401) svårigheten med att välja vilket alternativ som 
bör vara förvalt alternativ men konstaterar att den föredragna metoden är att välja ett förvalt 
alternativ som speglar vad majoriteten hade valt om de vore fullständigt informerade. 
Författarna konstaterar att om ett miljövänligt alternativt både hade kostat mindre och 
minskat miljöpåverkan torde det med enkelhet vara det val som flest informerade individer 
hade valt. Om det däremot är så att det miljövänliga alternativet har en signifikant högre 
kostnad och endast en marginell positiv miljöpåverkan är det mindre troligt att en 
informerad majoritet hade genomfört det valet (Sunstein & Reisch, 2013, s. 401). Med stöd 
av nämnda metoder kan företag strategiskt förändra och utforma valarkitekturen samtidigt 
som konsumenters val tas i beaktning.  
 
2.3.7 Digital nudging 
Människor ställs varje dag inför situationer som kräver beslut. Resultatet av varje beslut är 
dock inte enbart baserat på rationalitet utan även, som tidigare nämnt, på designen och 
utformningen av valarkitekturen. Forskning inom nudging har primärt behandlat 
beslutssituationer som inte skett online (Weinmann et al., 2016, s. 434). Många val 
genomförs online vilket gör att även den digitala valarkitekturen kan påverka utfallet. 
Schneider et al. (2018, s. 68) konstaterar att likt offlinemiljöer erbjuder onlinemiljöer inget 
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neutralt sätt att presentera val. Vidare menar författaren att varje användargränssnitt, från 
organisations webbplats till mobilapp, kan betraktas som en digital valmöjlighet. Genom att 
förstå effekten av digital nudging kan designen på webbmiljön anpassas för att möta önskad 
utfallseffekt (Weinmann et al., 2016, s. 433). Schneider et al. (2018, s. 68) konstaterar att 
digitala nudges effektivt kan påverka individer genom att förändra den digitala 
valarkitekturen. Vidare menar författarna att det inte alltid är möjligt att förutsäga 
konsekvenserna av att implementera vissa nudges. 
 
I en digital miljö kan ett alternativ te sig på två sätt; antingen finns möjligheten till “opt-
out”, som kan liknas vid förvalt alternativ, där individen aktivt måste ta ett beslut att klicka 
ur en ruta för att inte genomföra valet, det andra alternativet är “opt-in”, där individen aktivt 
måste klicka i en ruta för att välja alternativet (Johnson et al., 2002, s. 5). I e-handelsmiljö 
använder hemsidor ofta opt-in eller opt-out mekanismer för att nudga användare till att få 
nyhetsbrev (Weinmann et al., 2016, s. 434). Ett exempel på företag som använt opt-out 
metoden är Square som är en applikation för mobilbetalning. Carr (2013) beskriver hur 
Square presenterar ett förvalt alternativ för dricks, vilket innebär att kunderna aktivt måste 
välja alternativet “ingen dricks" om de föredrar att inte ge dricks. Carr (2013) menar att 
nudgen har påverkat mängden dricks positivt. Inom e-handelsbranschen är det vanligt att 
ett specifikt fraktalternativ är förvalt, vilket kräver en opt-out av konsumenten för att 
förändra valet av fraktalternativ.  
 
2.3.8 Utformning av en digital nudge 
Vid utformning av en digital nudge måste valarkitekten först förstå organisationens 
övergripande mål samt ha dem i åtanke (Hall-Ellis, 2015, s. 134). Schneider et al. (2018, s. 
70) beskriver att vid skapandet av en digital nudge bör fyra steg uppfyllas för optimalt 
resultat:  
 

 
 

Figur 2. Utformning av en digital nudge.  
Anpassad från: (Schneider et al, 2018, s. 73) 

 
Det första steget vid implementering blir att definiera målet med nudgen (Schneider et al., 
2018, s. 70). Författarna menar att det är företagets organisatoriska mål och etiska 
överväganden som utgör den huvudsakliga drivkraften bakom utformandet av en 
valsituation. Andra steget innebär att valarkitekten måste förstå användarna, detta eftersom 
människors beslutsfattande är mottagligt för heuristik och fördomar (Schneider et al., 2018, 
s. 71). Genom att förstå beslutsprocessen samt vilka heuristiska attribut som kan tänkas 
påverka de val som görs kan valarkitekten förstå användarnas beslutsförlopp. Norman 
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(2005, s. 14) beskriver vikten av att förstå sina användare och menar på att det är speciellt 
viktigt när det gäller interaktionen mellan en dator och en människa. I kontexten nudging 
och beslutsarkitektur blir detta av extra vikt då individer tenderar att ha olika åsikter och 
beteende i olika beslutssituationer. Hackos och Redish (1998, s. 27) menar att desto bättre 
en valarkitektur förstår sina användare desto bättre design kan skapas. Vidare konstaterar 
författarna att om designen inte möter användarnas behov är resultatet ofta hög frustration 
bland användarna.  
 
Tredje steget i skapandet av en digital nudge innebär att utforma designen, vilket betyder 
att välja lämpligt utseende för att styra användarnas beslut i valarkitektens avsedda riktning 
(Schneider et al., 2018, s. 71). Ett vanligt exempel att utföra detta på är genom att på förhand 
ställa in det önskade alternativet för att utnyttja status quo bias (Ölander & Thøgersen, 2014, 
s. 344). Det avslutande steget är att testa nudgen (Schneider et al., 2018, s. 72) något som 
Thaler (2018, s. 1283) menar på är svårt. Däremot konstaterar Schneider et al. (2018, s. 72) 
att utvärdering av en nudge i digital miljö kan göras snabbt och enkelt. Savi et al. (2018, s. 
85) uppger att ett sätt att optimera en hemsida är genom A/B-tester. Detta utförs genom att 
testa två alternativ mot varandra. Besökarna på hemsidan hamnar slumpmässigt på den ena 
eller andra hemsidan. Den sida som ger bäst resultat baserat på data från besökarna vinner 
och är således det alternativet som besökarna föredrar och svarar bäst på (Savi et al., 2018, 
s. 85). Vidare konstaterar Schneider et al. (2018, s. 72) att det är viktigt att testa nudgen 
eftersom effektiviteten hos en nudge sannolikt kommer att bero på både kontexten och målet 
för valarkitekturen och målgruppen. Genom att utföra alla dessa steg kan valarkitekten 
utforma en digital nudge som passar det givna företaget samt dess användare.  
 
2.4 Nudging och värdekedjan  
Yazdanparast et al. (2010, s. 377) uppger att värdekedjan, som är flödet av information eller 
varor, kan vara ett strategiskt planeringsverktyg och innebära konkurrensfördelar. Fokuset 
på värdekedjan har utökats från att endast se till företagets interna verksamhet till att även 
inkludera värdekedjor mellan organisationer, regioner och industrier (Hult et al., 2007, s. 
1036). Från detta har sedan hållbara värdekedjor växt fram där det har blivit allt viktigare 
för företag att upprätthålla och se över alla delar i organisationen och göra dem hållbara 
(Lankoski, 2008, s. 545). Hållbarhet som koncept inom värdekedjan har utvecklats under 
de senaste åren och inkluderar nu alla företagets olika delar och processer (Zhang & 
Awasthi, 2014, s. 5131). Författarna menar att det som utmärker en hållbar värdekedja från 
en traditionell är att företaget även tar hänsyn till sociala skyldigheter och miljömässiga 
faktorer samtidigt som de strävar efter ekonomisk vinning. 
 
Davari och Strutton (2014, s. 565) antyder att ett sätt för att behålla konsumenter kan vara 
genom att erbjuda ett hållbart fraktalternativ, vilket författaren menar att konsumenter vill 
ha. Trots den oro som konsumenter känner över miljöutmaningar och en ökad 
resursanvändning väljer få konsumenter hållbara alternativ (Davari & Strutton, 2014, s. 
563). Zhang och Awasthi (2014, s. 5132) anser att en hållbar värdekedja kan vara svårt att 
uppnå då efterfrågan från konsumenter förändras över tid. Detta då all konsumtion av icke 
förnybara resurser till förmån för ekonomisk tillväxt kommer ha en påverkan på miljön. 
Vidare menar Ha-Brookshire och Norum (2011, s. 334) att konsumenten ständigt utvärderar 
valet mellan hållbara alternativ som är dyrare, och icke-hållbara alternativ som kan erbjuda 
andra förmåner. Författarna konstaterar även att konsumenter inte agerar i enlighet med 
deras medvetenhet om hållbarhet och önskan om hur de skulle vilja agera.  
 
Istället för att fokusera på hur individer borde agera i teorin syftar beteendeekonomi på att 
skapa en förståelse över de beslut individer fattar i verkligheten (Thaler, 2018, s. 1267). En 
studie av Hoch och Lowenstein (1991, s. 504) visar att konsumenter önskar omgående 
maximal nytta och reflekterar inte över långsiktiga konsekvenser, vilket leder till att 
omedelbara belöningar värderas högre än framtida belöningar. Zhang & Awasthi (2014, s. 
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5132) poängterar vikten av att lyssna på konsumenterna och dess efterfrågan för att kunna 
sätta realistiska och nåbara mål för att uppnå hållbarhet i ett företags värdekedja. Ett sätt för 
företag att upprätthålla en hållbar värdekedja även i den utgående logistiken är genom att 
erbjuda miljöfrakt till konsumenterna. Detta möter även konsumentens önskan om att agera 
hållbart.  
 
2.4.1 Frakt 
Christopher et al. (2004, s. 367) har identifierat fyra karaktärsdrag inom modebranschen (1), 
korta livscykler, (2), hög volatilitet, (3), låg förutsägbarhet, (4), hög nivå av impulsköp. 
Dessa karaktärsdrag visar på modebranschens utmaningar och hur maktbalansen har skiftat 
från handlare till konsument. Enligt Christopher et al. (2004, s. 370) innebär de föränderliga 
karakteristiska att det finns ett behov för en agil värdekedja. Författarna menar att en agil 
värdekedja innebär korta ledtider med snabb respons från konsumenters efterfrågan. Med 
en snabb värdekedja blir det avgörande för företagen att föra ett nära samarbete med 
konsumenterna (Christopher et al., 2004, s. 370). En agil värdekedja är därför att föredra 
för företag som befinner sig inom modebranschen då trenderna snabbt ändras där och 
företagen behöver vara lyhörda för konsumenternas efterfrågan. En agil värdekedja är 
känslig och tätt kopplad till köptrenderna som finns hos slutkonsumenten (Christopher et 
al., 2004, s. 370). Vi kan därför konstatera att företag inom modebranschen har press på sig 
att arbeta efterfrågestyrt och uppmärksamma vad konsumenter vill ha.  
 
Lastbilar står idag för 30 procent av de totala miljöutsläppen enligt en rapport från Kneg 
(2018, s. 10). Under 2018 har EU lagt fram ett förslag i ett försök att reducera utsläppen av 
koldioxid från tunga fordon där förhoppningen är att jämfört med nivån år 2019 ska 
utsläppen minska med 15 procent till år 2025 och med 30 procent till år 2030 (KNEG, 2018, 
s. 12). Vidare visar rapporten att det finns en trend för ökade antal transporter. Även So och 
Gunasekaran (2006, s. 405) menar på att globalisering och de snabba framsteg som gjorts 
inom teknologin har lett till att allt fler företag nu befinner sig online vilket innebär ökade 
leveranser till konsumenter. Författarna menar vidare att trenden mot globalisering har lett 
till att den utgående logistiken, där varorna levereras till konsumenterna, har blivit en viktig 
koppling mellan företag och individ. Detta har en direkt påverkan på konsumenternas 
tillfredsställelse och värdekedjans prestation (So & Gunasekaran, 2006, s. 405). De mål som 
EU tagit fram tyder på att en hållbar frakt både ligger i samhällets och individens intresse, 
vilket visar på att en implementering av miljöfrakt är en viktig del av ett företags 
hållbarhetsarbete och bör ingå i deras värdekedja.  
 
2.4.2 Olika typer av fraktalternativ 
Valet av fraktalternativ innebär en utmaning för alla e-handlare (Li & Dinlersoz, 2012, s. 
276). Författarna menar att e-handelsföretag kan dra nytta av att endast erbjuda ett 
fraktalternativ vilket kan innebära en ökad kostnadseffektivitet samt en enklare 
implementering, däremot kan ett sådant beslut löpa risk att tappa konsumenter vars 
preferenser inte överensstämmer med det enda fraktalternativet. Johnson et al. (2012, s. 490) 
menar därför att det blir viktigt att erbjuda ett antal fraktalternativ för att möta de preferenser 
företagets konsumenter har. Vidare anser Li och Dinlersoz (2012, s. 276) att företaget 
behöver bestämma hur många alternativ som ska erbjudas, leveranstiderna för dessa 
alternativ samt prissättning. Det finns flera olika typer av fraktalternativ för ett företag att 
erbjuda sina konsumenter, vi väljer att behandla ett urval av dessa.  
 
Fri frakt 
Lewis (2006, s. 21) beskriver fri frakt som ett alternativ vilket innebär att konsumenten 
erbjuds beställa sina varor från e-handelsföretaget utan att betala någon extra summa för 
frakt. Detta är ett alternativ som blivit allt vanligare för e-handelsföretag att använda (Lewis, 
2006, s. 21). Vidare menar författaren att fri frakt genererar högst orderfrekvens samt är det 
fraktalternativ som är mest effektivt när det kommer till att värva nya kunder. Boone och 
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Ganeshan (2013, s. 627) beskriver att företag kan erbjuda fri frakt i syfte att locka fler 
kunder. Vidare menar författarna att fri frakt kan leda till ökade totala intäkter för företaget.  
 
Miljöfrakt 
Konceptet hållbar värdekedja innebär att uppfylla kundbehov utan att kompromissa med 
nutida eller framtida generationers ekonomiska och sociala förutsättningar (Zhang & 
Awasthi, 2014, s. 5132).  Då en värdekedja även innefattar utgående logistik (Porter, 1998, 
s. 39) innebär detta att transporten från företag till konsument bör vara miljövänlig. Ahi och 
Searchy (2013, s. 329) uppger att det inte finns någon bra definition på hållbara värdekedjor. 
Detta då hållbara värdekedjor är ett svårt begrepp att mäta eftersom det saknar enhetliga 
mått på prestandan (Ahi & Searchy, 2015, s. 360). Detta innebär att även miljöfrakt som 
koncept är svårt att definiera från existerande litteratur. I denna studie innebär miljöfrakt att 
fraktföretaget antingen erbjuder klimatkompensation, investerar i en hållbar fordonsflotta 
alternativt att ett hållbart drivmedel används. 
 
Fri frakt vid tröskelpris 
Fri frakt vid tröskelpris innebär att frakten är helt utan kostnad när en specifik totalsumma 
är uppnådd (Lewis, 2006, s. 11). Boone & Ganeshan (2013, s. 627) konstaterar att det är ett 
populärt alternativ inom e-handelsbranschen eftersom det minskar andelen konsumenter 
som överger sin varukorg samt ger incitament att addera produkter till varukorgen tills 
tröskelpriset är uppnått. Vidare menar Lewis (2006, s. 11) att fri frakt vid tröskelpris är ett 
alternativ som resulterar i de största orderstorlekarna samt att dessa ordrar bidrar markant 
till företagets försäljningssiffror. Författarna menar att fri frakt vid tröskelpris således kan 
ge ett ökat antal ordrar av kund samt resultera i ökat värde per kundorder vilket även innebär 
en tillväxt av de totala intäkterna.   
 
Hemleverans 
Hemleverans är enligt Campbell och Savelsbergh (2006, s. 327) en direkttjänst till 
konsumenter vilken tillåter dem att köpa produkter online för att sedan få dem levererade 
direkt hem till dörren. Enligt Ehmke och Campbell (2013, s. 194) innebär hemleverans att 
konsumenten lägger en order på e-handelsföretagets hemsida för att sedan välja vilken dag 
och tid de vill att varan ska levereras till den specifika adress de valt. Vid leveranser där 
konsumenten är ombedd att vara hemma och ta emot paketet är det viktigt att konsumenter 
och fraktföretag samtycker till ett visst tidsfönster för leverans (Ehmke & Campbell, 2013, 
s. 195). Författarna menar vidare att detta är för att undvika en misslyckad leverans eller 
missnöjda konsumenter. 
 
Uthämtning vid e-handelföretagets lager eller butik 
Uthämtning vid e-handelsföretagets lager eller butik, är ett fraktalternativ som många 
företag erbjuder vilket innebär att konsumenterna köper produkter online för att sedan hämta 
upp dem från företagets lager eller butik (Jara et al., 2018, s. 430). Författarna menar att det 
här konceptet ger företag möjlighet att skapa ytterligare ett möte mellan konsumenter som 
befinner sig online och de anställda som arbetar i företagets butiker. Det skapar en ny 
mötesplats vilket kan ge en annan serviceupplevelse för kunderna (Jara et al., 2018, s. 430). 
I och med detta alternativet kan konsumenterna både åtnjuta fördelarna som följer av att 
handla online såsom bekvämlighet och enkelhet, samtidigt som de kan ta del av den service 
som erbjuds i en butik. Den här kundupplevelsen blir en grundläggande del av företagets 
kundrelationer, vilket kan leda till att ett hållbart värde skapas (Jara et al., 2018, s. 430).  
 
Expressfrakt 
Expressfrakt innebär att varan levereras till konsumenten samma eller nästkommande dag 
(Savelsbergh & Van Woensel, 2016, s. 581). Ett fraktalternativ som kan leverera varorna 
snabbare till konsumenten, exempelvis leverans samma dag, nästkommande dag samt 
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leverans efter två dagar, är ofta alternativ som tillhandahålls till ett dyrare pris av 
fraktföretagen (Li & Dinlersoz, 2012, s. 276).  
 
Fri frakt vid medlemskap 
Vissa företag erbjuder fri frakt till de konsumenter som väljer att gå med i deras 
medlemsklubb (Boone & Ganeshan, 2013, s. 627). Då det förekommer hård konkurrens på 
e-handelsmarknaden kan det vara gynnsamt att introducera ett lojalitetsprogram för att 
skapa kundlojalitet (Yi & Jeon, 2003, s. 229). Ett lojalitetsprogram är ett 
marknadsföringsprogram som utformats av en återförsäljare för att bygga upp 
konsumentlojalitet och öka vinsten genom att ge värdefulla konsumenter incitament till att 
handla (Yi & Jeon, 2003, s. 230). Ett erbjudande om fri frakt genom medlemskap är även 
ett sätt för företag att fånga in konsumenter som annars är priskänsliga mot fraktkostnader 
(Boone & Ganeshan, 2013, s. 627). Vidare anser författarna att e-handelsföretaget skapar 
en relation där medlemserbjudanden kan få konsumenten att bli lojal och positiv gentemot 
e-handelsföretaget. 
 
2.4.3 Prissättning av frakt  
Meng et al. (2015, s. 13) belyser vikten av att ta med frakt- och hanteringskostnader i 
affärsmodeller. I likhet med detta menar Shipley och Jobber (2001, s. 301) att processen för 
att sätta rätt pris på frakten till konsumenterna är komplex. Vidare konstaterar författarna 
att det blir viktigt att fastslå en tydlig prissättningsstrategi samt att det bör finnas en balans 
mellan pris och förmåner för konsumenterna. En prissättningsstrategi används för att 
bestämma priset på en vara eller tjänst (Shipley och Jobber, 2001, s. 301). Shipley och 
Jobber (2001, s. 305) belyser vikten av att göra en marknadsanalys. Det finns tre olika typer 
av prissättning och dessa är; kostnadsbaserad prissättning, konkurrensbaserad prissättning 
samt efterfrågebaserad prissättning (Shipley & Jobber, 2001, s. 311). Vidare menar 
författarna att alla dessa är viktiga vid prissättning, varav en strategi där alla tre faktorer är 
integrerade med varandra är att föredra. 
 
E-handelns tillväxt har ökat uppmärksamheten på fraktkostnader (Lewis, 2006, s. 21). 
Svensk e-handel (2018 s. 55) uttrycker att den främsta anledningen till att konsumenter 
avbryter nätköp är att priset inklusive leverans blir för högt. För att anpassa sig till 
tillkommande kostnader för frakt och varuhantering kan e-handelsföretag behöva lägga till 
en fraktavgift på produktpriset. En sådan fraktkostnad kan enligt Gümüş et al. (2013, s. 759) 
innebära en negativ inverkan på konsumentens köpbeslut. Samtidigt är kostnaden för frakt 
inte enbart signifikant för företagen utan även för konsumenterna. Fraktkostnaden är, enligt 
Lewis et al. (2006, s. 51), en viktig del av kostnaden för ett e-handelsföretag och beslut 
gällande frakten bör övervägas noggrant. Kostnader som tillkommer för frakt är ofta höga 
vilket ger företagen incitament till att ta betalt för frakt till konsumenterna (Lewis, 2006, s. 
13). Vidare konstaterar Gümüş et al. (2013, s. 759) att avgifter är ett av de vanligaste 
klagomålen konsumenter har inom e-handel. Detta samtidigt som Ariely och Carmon (2000, 
s. 191) konstaterar att det sista steget vid en köpupplevelse är av stor vikt för konsumenter 
och är avgörande för om köpet kommer slutföras eller inte.  
 
Lewis et al. (2006, s. 51) menar att relationen mellan orderstorlek och fraktkostnad kan vara 
avgörande vid individers beslut att genomföra ett köp eller inte. Vidare menar Lewis (2006, 
s. 14) att fraktkostnaden har en signifikant påverkan på konsumenternas orderstorlek samt 
att en högre fraktkostnad är associerad med reducerade orderfrekvenser. Ett exempel på när 
fraktkostnader har påverkan på orderstorleken är då vissa e-handelsföretag erbjuder fri frakt 
vid köp över en viss summa, vilket kan ge konsumenten incitament att öka sin varukorg för 
att få fri frakt (Lewis et al., 2006, s. 51). Den komplexitet som uppstår mellan konsumenters 
respons till fraktkostnad och problemet med lönsamheten för frakt har skapat en osäker 
miljö för e-handelsföretag (Lewis, 2006, s. 13). Beroende på hur priskänsliga ett företags 
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konsumenter är när det gäller kostnad för frakt kan denna komplexitet spela en roll i 
huruvida e-handelsföretag väljer att erbjuda miljöfrakt eller inte.  
 
För en rationell konsument bör en uppdelning av produktkostnad och fraktkostnad inte spela 
någon roll, då köpbeslutet borde baseras på det totala priset oavsett hur kostnaden är 
fördelad. Trots detta visar litteratur inom beteendekonomi på att konsumenter inte väger 
produkt, pris och andra avgifter lika (Gümüş et al., 2013, s. 760). En konsekvens av detta 
innebär enligt författarna att konsumenter sannolikt underskattar det totala priset, vilket 
resulterar i en relativt mer positiv effekt på efterfrågan. Det finns dock också studier som 
kontrasterar denna synvinkel (Schindler et al., 2005; Thaler 1985). Författarna argumenterar 
för att en uppdelning av kostnaden får konsumenten att inte enbart fokusera på produktpriset 
utan även på de adderade kostnaderna som de annars troligtvis hade ignorerat. Som en 
konsekvens av detta kan ett uppdelat pris resultera i en minskad efterfrågan jämfört med ett 
icke-uppdelat format.  
 
2.4.4 Konsumenters betalningsvilja 
En av företagens viktigaste uppgifter för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsidé är att 
skapa och kommunicera värde till konsumenterna i syfte att driva tillfredsställelse, lojalitet 
och lönsamhet (Kumar & Reinartz, 2016, s. 36). Ett företag kan skapa värde för 
konsumenterna genom att; (1) Utnyttja sina egna förmågor, (2) anpassa sig till kundernas 
uppfattning om vad som är värde för dem, (3) hävda en differentiell fördel över andra 
företag (Kumar & Reinartz, 2016, s. 62).  
 
Thaler (2018, s. 1267) konstaterar att det är felaktigt att betrakta pengar som individens 
enda drivkraft och att detta inte är i enlighet med verkligheten. Moser (2015, s. 167) menar 
att miljövänliga inköpsbeslut för konsumenten erbjuder en chans att minska miljöpåverkan 
genom att ersätta produkter med högre miljöpåverkan med produkter som är miljövänligare. 
Författaren konstaterar att det inte bara ger miljöfördelar utan att det också skapar 
möjligheter för företag. Ferreira och Ribeiro (2017, s. 68) konstaterar att konsumenters 
betalningsvilja påverkas och blir högre av att köpa från ett företag som arbetar med CSR. 
Något som även en studie av Parsa et al. (2015) konfirmerar. Studien indikerar att 
konsumenter upplever ett större värde på produkter av företag som aktivt jobbar med CSR 
(Parsa et al., 2015, s. 259). Vidare konstaterar författarna att företagen genom arbete med 
CSR tillgodoser marknadens behov och konsumenternas önskemål om att må bra efter ett 
köp samtidigt som företaget uppnår sina affärsmål och ger sitt bidrag till samhället. 
 
Menguc och Ozanne (2005, s. 436) menar på att företag med en grön profil uppnår högre 
lönsamhet och marknadsandelar. Vidare menar Luo and Bhattacharya (2006, s.15) att det 
även innebär en högre nivå av kundnöjdhet. Parsa et al. (2015, s. 258) konstaterar att 
konsumenterna måste vara medvetna om företagets CSR-arbete för att dra fördel av detta 
och således är det av vikt att information kring arbetet är tillgängligt. Ett företags arbete 
med CSR, däribland miljöfrakt, kan därför leda till ett ökat värde och betalningsvilja för 
konsumenten varav det blir av vikt att företaget uppmärksammar konsumenterna på att 
arbete med CSR sker.  
 
2.5 Teoretisk sammanfattning 
Från vår sammanställning av den teoretiska forskningen kan vi konkludera att 
beteendeekonomi är en viktig del för att förklara hur individen tänker och agerar vid 
beslutssituationer. Beteendeekonomi menar att konsumenter inte alltid agerar i linje med 
dess preferenser utan kan istället, upprepade gånger, ta beslut som inte är fördelaktiga för 
dem. Forskning visar att konsumenter uppger att de vill ha hållbara alternativ, samtidigt som 
de inte alltid agerar i linje med sina preferenser. Vi kan även konstatera att makten skiftat 
från tillverkare till handlare och numera ligger makten hos konsumenter. Detta innebär att 
konsumenter har stor påverkan på e-handelsföretagens utbud av bland annat fraktalternativ.  
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En valarkitekt har möjlighet att påverka konsumenter att göra ett val framför ett annat 
genom att förändra valarkitekturen och nudga konsumenter mot ett visst förutbestämt 
valalternativ. En nudge kan se ut på många olika sätt, men får aldrig vara manipulativ eller 
dold. De nudges som är vanligast att använda innebär en eller en kombination av; (1) 
Förenkling och struktur av information, (2) förändringar i den fysiska miljön, (3) förvalda 
alternativ, (4) användningen av sociala normer. Nudging inom det digitala området kan 
exempelvis vara användning av opt-out. En benägenhet att föredra det normativa valet och 
status quo innebär att konsumenter till en högre grad väljer att inte ta ett aktivt val samt att 
individer har en preferens att vilja göra det normativa valet.  
 
Frakt påverkar både ett företags lönsamhet samt dess totala utsläpp av fossila bränslen. En 
väl genomtänkt prisstrategi för frakt är fördelaktigt då frakt kan innebära stora kostnader för 
företaget. Det kan bli olika utfall beroende på om företaget väljer att dela upp 
produktkostnad och fraktkostnader då litteraturen visar på att konsumenter inte väger alla 
kringkostnader för totalpriset lika. Det blir därför en viktig avvägning för företag och det 
blir även signifikant att de hittar den mest optimala prisstrategin för sina konsumenter.  
 
För att sammanfatta den teoretiska referensramen ytterligare har vi utgått från figur 1 i 
avsnitt 2.2.8 och lagt till underrubriker. Vi vill med denna modell visa på de olika stegen 
som blir viktiga att genomföra i processen mot att implementera en nudge i ett företag. Då 
företagets mål med att implementera en nudge kan se olika ut blir första steget att definiera 
detta. Steg två blir att förstå användarnas beslutsprocess, deras mål samt vilka fördomar och 
heuristik som spelar roll för vilket val de kommer att göra. Vid steg 3 behöver företaget 
utveckla en valarkitektur som passar deras målgrupp för att sedan i steg 4 kontinuerligt testa 
detta med hjälp av A/B-tester för att veta vad företagets kunder svarar bäst på. På så sätt kan 
företaget få en tydlig bild av vad deras användare föredrar samt hur de ska utveckla och 
förbättra valarkitekturen för att uppnå optimalt resultat.  
 

 
 

Figur 3. En uppdaterad version av implementering av en digital nudge  
Anpassad från: (Schneider et al, 2018, s. 73) 

1. Definera målet 
Vad är målet med 

nudgen?

2. Förstå användarna 
Förstå beslutsprocessen 
Förstå användarnas mål 
Fastställ vilka heuristik 

och fördomar som spelar 
roll

3. Designa nudgen 
Välj en passande nudge
Utveckla valarkitekturen

4. Testa nudgen
Implemetera ny 

valarkitektur
Analysera 

konsumentbeteende
A/B test 
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Sammanfattningsvis ser vi tydligt att det är många parametrar som påverkar möjligheten att 
implementera miljöfrakt samt att det finns flera olika strategier att tillämpa vid prissättning 
av frakt. Genom att designa checkouten och val av fraktalternativ utifrån företagets 
prissättning vid frakt kan optimalt resultat nås för både företaget och konsument. Detta visar 
på att det finns många aspekter som måste ses över vid bestämmandet av ett företags 
prissättningsstrategi och att det även skiljer sig åt beroende på sättet e-handelsföretaget 
arbetar med sin distribution. Vid en implementering av miljöfrakt bör därför dessa aspekter 
tas i beaktning för att företaget på bästa sätt ska kunna genomföra en övergång till miljöfrakt 
samt ta betalt för den på ett sätt som både accepteras av konsumenterna och som gynnar 
företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

Bakgrund Teoretisk 
referensram Metod Empiri Analys Slutsats

Samhälleliga 
och etiska 
aspekter

3. Metod  
 

 
 
 
 
I avsnittet metod behandlas studiens vetenskapsteoretiska positionering och den 
forskningsmetod som använts för att sammanställa och analysera data. De valda metoderna 
diskuteras och styrks med hjälp av tidigare forskning. Vidare diskuteras urvalsmetoder, 
forskningsdesign, litteratursök samt hantering av data. Avsnittet avslutas med en diskussion 
kring forskningsetik.  

 
 
3.1 Förförståelse  
En kartläggning av författarnas förförståelse bör alltid redovisas då det kan finnas någon 
faktor som kan påverka tolkningen av studiens resultat (Johansson, 1993, s. 76). Arbnor och 
Bjerke (1994, s. 182) delar upp förförståelsen i allmän och diagnostisk förförståelse, där den 
allmänna förförståelsen har förvärvats innan studien och den diagnostiska förförståelsen 
uppstår under arbetets gång. Den teoretiskt allmänna förförståelsen vi besitter är baserat på 
vårt intresse gällande logistik och hållbarhet. Under vår studieperiod på Umeå universitet 
har vi behandlat ämnen relevanta till vår studie inom flera moment, samt hur de går att 
kombinera med varandra för att upprätthålla en hållbar värdekedja. Under vår utbildning 
har även stor vikt legat vid olika strategier och lösningar för logistik och handel. Vidare har 
vi båda tidigare erfarenhet av arbete inom modebranschen och inom logistik. 
Beteendeekonomi är ett ämne vi berört under vår studietid men är inte något som vi studerat 
djupare. Vi var inte heller medvetna om begreppet nudging innan vi började söka 
information kring beteendeekonomi. Detta gjorde oss intresserade för vidare forskning inom 
nudging och hur företag kan ta hjälp av nudging för att upprätthålla en hållbar värdekedja.  
 
3.2 Vetenskapligt synsätt 
Hur individer uppfattar verkligheten kan beskrivas med ontologi (Johnston, 2014, s. 209; 
Raadschelders, 2011, s. 918). Johnston (2014, s. 209) menar att det finns två olika synsätt 
där verkligheten antingen skapas genom olika aktörers handlingar vilket kallas för 
konstruktionism, eller genom att det finns en objektiv verklighet för alla individer något 
som kallas objektivism. Bryman (2012, s. 33) beskriver konstruktionism med att företeelser 
kontinuerligt skapas genom sociala aktörers samspel medan objektivismen menar på att 
sociala företeelser existerar oberoende på de sociala aktörerna samt att dessa varken har 
möjlighet att påverka eller har betydelse. Vår studie bygger på ett konstruktionistiskt 
synsätt. Detta innebär att sociala aktörer kontinuerligt bidrar till att skapa verklighetens 
utformning, till skillnad från där sociala företeelser existerar oberoende på sociala aktörer, 
som inte kan påverka eller är av betydelse (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 14; Johnston, 
2014, s. 210). Vårt valda synsätt utgår från antagandet att industrin, i vårt fall 
modebranschen, influeras av de sociala faktorer och aktörer som befinner sig i omgivningen. 
I enlighet med den konstruktionistiska verklighetssynen påverkar forskare det insamlade 
datamaterialet varav noggranna förberedelser för att behålla objektiviteten är av stor vikt 
(Berger & Luckmann, 1966, s. 210). Trots att vi under intervjuerna strävar efter att arbeta 
objektivt kan den sociala kontexten komma att påverka utfallet av vår studie då 
datainsamling sker i ett socialt sammanhang.  
 
3.3 Kunskapssyn  
Epistemologi innebär ämnets kunskapssyn och definierar hur kunskap kan produceras och 
argumenteras för inom det ämnesområdet som ska studeras (Johnston, 2014, s. 210; 
Raadschelders, 2011, s. 918). Två vetenskapliga förhållningssätt inom 
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samhällsvetenskaplig forskning är positivism och postpositivism (Johnston, 2014, s. 210; 
Brand, 2009, s. 432). Eriksson & Kovalainen (2008, s. 18) menar att positivism innebär att 
det finns en önskan efter en universell objektiv verklighet, där resultat tydligt kan mätas. 
Postpositivism är en motpol vilket innebär att ingen reell verklighet existerar, trots det kan 
forskare försöka förstå verkligheten med hjälp av datainsamling och analyser (Eriksson & 
Kovalainen, 2008, s. 18; Brand, 2009, s. 432). Eriksson & Kovalainen (2008, s. 19) 
konstaterar att ett postpositivistiskt synsätt vanligen används vid kvalitativa insamlingar. 
Vår studie blir svårplacerad då den inte passar in helt bland någon av dessa två motpoler. 
Detta stöds av Brand (2009, s. 432) som menar på att majoriteten av de empiriska studier 
som genomförs inom ekonomi befinner sig på ett spektrum mellan positivism och 
postpositivism. Däremot anser vi att av dessa två är det postpositivistiska synsättet det som 
liknar vår studie mest, då vi kommer att tolka hur människor agerar.  
 
3.4 Angreppssätt  
Inom vetenskaplig forskning finns det två typer av forskningsansatser, induktiv och 
deduktiv. Inom den deduktiva forskningsansatsen designas forskningsstrategier för att 
identifiera teorier och idéer som sedermera testas med data (Saunders et al, 2009, s. 61; Elo 
& Kyngäs, 2008, s. 109). Denna metod anses enligt Bryman (2008, s. 226) vara den 
vanligast förekommande metoden vid samhällsvetenskaplig forskning. Enligt Elo och 
Kyngäs (2008, s. 111) är teori och deduktion det första introducerande steget till kunskap. 
Författarna menar att med hjälp av teorin som finns att tillgå kan forskaren därefter ta fram 
hypoteser vilket blir grunden till den empiriska studien som ska genomföras. En induktiv 
process är ytterligare ett angreppssätt som betyder att teorin är resultatet av en 
forskningsinsats där generaliserbara slutsatser kan dras grundat på observationer (Elo & 
Kyngäs, 2008, s. 110). Induktion beskrivs även som ett sätt där empiriskt material och 
teorier tas fram och utvecklas för att sedan kopplas till teorier (Eriksson & Kovalainen, 
2008, s. 23; Saunders et al., 2009, s. 61). Trots att de två forskningsansatserna är olika menar 
Bryman (2008, s. 28) att de kan innehålla inslag av varandra. Något som konfirmeras av 
Saunders et al (2009, s. 127) vilka menar att det både är möjligt att kombinera de två 
metoderna samt att det kan ge flertalet fördelar.  
 
När induktiv och deduktiv forskningsansats används kombinerat kallas metoden för 
abduktion (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 23; Dubois & Gadde, 2002, s. 555). Vid 
abduktion varierar forskaren mellan att observera sociala konstruktioner men också de 
koncept och förklaringar som finns till det beskrivna fenomenet (Dubois & Gadde, 2002, s. 
555). Vi har studerat den vetenskapliga forskning som finns att tillgå över ämnet nudging, 
beteendeekonomi, valarkitektur och supply chain management samt sett till de sociala 
kontexter och normer som existerar i samhället idag. Det insamlade materialet och 
utformningen på intervjufrågorna är grundade i dessa teorier och syftet med studien är 
således att tolka och analysera insamlade data kontra den teoretiska referensramen för att 
därefter visa på möjliga utvecklingsområden. Utifrån båda dessa perspektiv har vi valt att 
utforma våra intervjufrågor, tolkat det insamlade materialet samt dragit slutsatser i arbetet. 
Vi har pendlat mellan att utgå från teori och de sociala antaganden och empirin som vi tagit 
fram under arbetets gång. Genom att ha en balansgång mellan dessa två säkerställer vi att 
den empiri vi tagit fram är grundad i teorin samt ser till att all teoretisk forskning i studien 
är relevant. Detta indikerar att en abduktiv ansats passar bra för den studie vi valt att utföra.  
 
3.5 Forskningsstrategi 
Vid insamling av data finns det två olika metoder att använda, kvalitativ metod och 
kvantitativ metod (Johnston, 2014, s. 211). Cleary et al. (2014, s. 473) menar att den 
kvalitativa metoden fokuserar på analyser och lägger vikt på ord, medan den kvantitativa 
metoden fokuserar på att kvantifiera. En kvalitativ metod skapar kunskap kring hur saker 
fungerar i verkliga livet, varför det fungerar på ett specifikt sätt samt hur förståelse kan 
skapas för att möjliggöra förändring (Cleary et al. 2014, s. 473). Vidare konstaterar 
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författarna att en kvalitativ metod är att föredra framför en kvantitativ när tidigare insikt om 
det granskande fenomenet är blygsamt. Bluhm et al (2011, s. 1870) konstaterar att en 
kvalitativ metod bygger grunden för att förstå ett fenomen vilket sedan följs upp med en 
kvantitativ metod för att erhålla mätbara data, få fördjupad förståelse och en ökad 
generaliserbarhet. Då nudging som koncept introducerades av Thaler och Sunstein (2008) 
anser vi att det kan räknas som att tidigare granskning av fenomenet är marginellt utforskat, 
framförallt inom e-handel i kombination med utgående logistik. Detta innebär att det 
forskningsområdet vi valt att studera är i ett tidigt skede, något som inte är optimalt vid en 
kvantitativ studie. Tidigare forskning som gjorts inom ämnet nudging har fokuserat på 
experimentella studier där forskningen inlett med en nulägesbeskrivning följt av en 
implementering av nudges för att sedan bedöma utfallet av implementeringen (Egebark & 
Ekström, 2016; Johnson och Goldstein 2003; Momsen & Stark 2014; Van Gestel et. al. 
2018). I likhet med dessa studier har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Skillnaden mellan 
de tidigare utförda studierna vi undersökt är att de har varit experimentella vilket skiljer sig 
från vår studie som istället bygger på kvalitativa intervjuer.  
 
3.6 Litteratursökning  
Litteratursökning är en väsentlig del av forskning då den utgör grunden för all typ av studier 
och kan potentiellt generera i nya teorier (Johnston, 2014, s. 211). En studies kvalité bygger 
i hög grad på den litteratur som utgör dess ramverk och således är litteraturen en direkt 
påverkande faktor för studiens resultat (Finfgeld-Connett & Johnson, 2013, s. 197). Vidare 
menar författarna att en gedigen litteraturbas har potential att upptäcka luckor och nya 
forskningsområden. Vår studie är främst baserad på vetenskapliga artiklar vi erhållit genom 
noggrann sökning av den forskning som finns att tillgå. Backman (2016, s. 78) konstaterar 
att användandet av endast en databas inte är tillförlitlig, varav vi använt oss av flera för att 
kunna få en relevant helhetsbild av ämnet. Primärt har vi sökt vetenskapliga artiklar genom 
Umeå Universitets databas vilken innehåller flertalet databaser. Vidare har även EBSCO 
business source och SAGE Journals använts för kompletterande artiklar. Detta anser vi 
relevant då Bryman och Bell (2015, s. 112) styrker trovärdigheten att använda EBSCO 
business source vid fullföljning av företagsekonomiska studier. För att lokalisera potentiella 
utvecklingsområden har även tidigare studentuppsatser kontrollerats via databasen DiVA.  
 
Sökorden vi primärt använt oss av vid sökning av litteratur är: Nudge, behavioural economy, 
supply chain, choice architecture, digital nudging, default settings, agile supply chain, 
pricing techniques, consumer power, och sustainability. Dessa har använts både separat och 
kombinerat. Bland annat har vi använt kombinationerna; nudge+supply chain och 
nudge+sustainability.  Sökorden vi valt att använda är främst på engelska då det har 
genererat i flest antal träffar på relevanta vetenskapliga artiklar. För att vår rapport ska vara 
aktuell har vi framförallt fokuserat på att ta fram artiklar med nutida publiceringsdatum. Vi 
har däremot inte begränsat oss till en viss tidsperiod då information publicerad längre 
tillbaka har legat till grund för vår studie av bland annat beteendevetenskapens betydelse. I 
största möjliga mån har vi undvikit att använda hemsidor och i de fall som hemsidor använts 
är dessa gällande relevanta företags hemsidor. Detta har hjälpt oss få en grundförståelse 
kring företagen innan genomförda intervjuer samt aktuell information gällande e-
handelsbranschen. 
 
3.7 Källkritik 
Saklighet krävs för att en studie ska klassas som vetenskapligt, något som uppnås med 
studiens metod och disposition (Ejvegård, 2009, s. 9). Saklighet innebär enligt författaren 
att den information som presenteras är sanningsenlig. I denna studie uppnås kriteriet 
gällande sanningsenlighet genom källkritik och noggrannhet i urvalet av vetenskaplig 
litteratur. En kritisk granskning av vetenskaplig litteratur är nödvändig och bygger studiens 
grund (Bryman, 2012, s. 8; Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 47). Ejvegård (2009, s. 17) 
menar på att en utvärdering av primärkällor stärker sakligheten. De vetenskapliga artiklar 
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vi har analyserat är alla fackgranskade samt i fulltext, detta för att öka trovärdigheten i vår 
rapport. De artiklar vi inte lyckats hitta i fulltext har vi avstått från att ta del av. Vi har även 
tagit del av tillhörande referenslistor för att lokalisera primärkällor och erhålla vidare 
information om ämnet.  
 
Det finns fyra källkritiska kriterier att utgå från enligt Thurén (2013, s. 7), dessa är äkthet, 
tid, oberoende och tendens. Författaren menar att äkthetskriteriet innebär att källan är 
tillförlitlig. Detta är något vi varit noga med att säkerställa då vi i möjligaste mån har använt 
oss av fackligt granskade vetenskapliga artiklar samt böcker vid sökande av information. 
Vidare har vi i vår studie undvikit att referera i andrahand för att ytterligare styrka 
äkthetskriteriet genom att hitta primärkällan till materialet. Tidskriteriet innebär enligt 
Thurén (2013, s. 7) att källan anses mer trovärdig desto närmare i nutid den är skriven. För 
att ha en relevans i vår studie har vi försökt finna källor som publicerats under senare delen 
av 2000-talet. Vissa av våra källor är dock publicerade längre tillbaka i tiden, något som 
främst beror på att vi hänvisat till primärkällor.  
 
Primärkällor och ursprungskällor kallas för oberoende källor då dessa kan stå ensam utan 
att behöva styrkas av fler författare (Thurén, 2013, s. 8). Vidare menar författaren att det 
mest tillförlitliga därför är att använda sig av primärkällor då det säkerställer att 
informationen inte förändrats eller feltolkats av någon annan författare. Det sista kriteriet är 
tendens, vilket innebär att författaren kan vinkla informationen i artikeln beroende på 
personligt intresse (Thurén, 2013, s. 8). Tendens är ett kriterium vilket är svårt att veta om 
det uppnås eller inte. För att i möjligaste mån uppfylla kriteriet har vi varit noggranna med 
att granska källorna samt kontrollera och diskutera med varandra för att få två perspektiv på 
materialet. De fyra kriterierna visar på vikten av att vara källkritisk i sökandet på relevant 
litteratur och att vara objektiv för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt.  
 
3.8 Forskningsdesign 
Det finns en del tidigare forskning inom ämnet nudging vilket underlättar sökningen av 
tidigare studier och information. Däremot ämnar vår huvudsakliga undersökning att ge 
förklaring till varför e-handelsföretag väljer olika typer av fraktalternativ, varav vi behöver 
förvärva gedigen kunskap kring de olika områdena inkluderade i studien. Gill och Baillie 
(2018, s. 668) menar att de vanligaste metoderna för datainsamling som används vid 
kvalitativ forskning är intervjuer och fokusgrupper. Bluhm et al (2011, s. 1878) menar att 
majoriteten av kvalitativa undersökningar använder triangulering, där fler källor för data 
används för att öka validitet genom att komplettera information och undvika partiskhet. 
Även Lambert och Loiselle (2008, s. 234) konstaterar att triangulering kan leda till 
överlappande och komplementära fynd som bidrar till en sammanhängande och mer 
nyanserad förståelse. Triangulering uppnås i vårt fall genom en fokusgrupp och kvalitativa 
intervjuer. Detta ger rapporten en bredare grund samt gör de praktiska 
tillämpningsområdena trovärdiga.  
 
En tvärsnittsstudie innebär insamling av data från fler fall än ett vid en viss tidpunkt 
(Bryman, 2011, s. 59). Författaren menar att syftet är att komma fram till en uppsättning 
kvalitativa eller kvantifierbara data med koppling till två eller fler variabler som sedan 
granskas för att man ska kunna upptäcka olika slags sambandsmönster. Genom att använda 
sig av flera olika intervjuer förstärks och tydliggörs den undersökta teorin, det bygger även 
en intern validitet (Eisenhardt, 1989, s. 533). Tvärsnittsstudien karaktäriseras av att den är 
temporär i sin natur, således är den inte återkommande eller följs upp i samma studie och 
ger därför en bild av situationen vid en given tidpunkt (Bryman, 2011, s. 59). Ett annat sätt 
att arbeta med datainsamling är genom att utgå från en longitudinell studie, vilket innebär 
upprepade datainsamlingar, ofta över flera år (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 27). Då vår 
studie endast behandlar information som vi kan ta fram nu samt att vi har samlat in data 
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genom intervjuer som skett under mer än ett tillfälle gör detta att studien faller in under en 
tvärsnittsstudie.  
 
En fokusgrupp innebär att flertalet individer, gärna en mindre grupp mellan 6–10 personer, 
intervjuas samtidigt (Blackburn & Stokes, 2000, s. 45). Författarna menar att fenomenet 
passar särskilt bra för att studera nya produkter och fenomen. Gill och Baillie (2018, s. 671) 
konstaterar att den sociala interaktionen mellan deltagarna ofta resulterar i livlig diskussion 
och kan därför underlätta insamlingen av rika, meningsfulla uppgifter. Vidare menar 
författarna att fokusgrupper som sker offline bör hanteras av en moderator som leder 
diskussionerna och en observatör som övervakar gruppdynamiken och beteenden. Vi har 
valt att genomföra en fokusgrupp med ett mindre antal konsumenter för att ta reda på hur 
de tänker kring miljöfrakt och vad de anser vara viktigt när de väljer fraktalternativ. Trots 
att det kan uppfattas som att respondenterna påverkar varandra i en fokusgrupp menar 
Blackburn och Stokes (2000, s. 46) att individer i en fokusgrupp kan vara mer öppna kring 
deras känslor och upplevelser i en grupp än i en enskild intervju.  
 
Vår studies forskningsdesign bygger på kvalitativa intervjuer med fem olika e-
handelsföretag inom modebranschen samt en fokusgrupp bestående av sex individer som 
har besvarat frågor från deras perspektiv som konsumenter. Metoden möjliggör ingående 
och detaljerad undersökning av flertalet organisationer. Eisenhardt och Graebner (2007, s. 
27) konstaterar att kvalitativa intervjuer är ett effektivt medel för att generera en innehållsrik 
empirisk data. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med företag kan djupare 
förståelse kring hur e-handelsföretag strategiskt utformar sin valarkitektur vid checkouten 
uppnås. Konsumentperspektivet på miljöfrakt och nudging inom e-handel erhålls med hjälp 
av fokusgruppen. Vidare kompletterar kortare intervjuer med fraktleverantörer studien 
genom en grundförståelse för utbud och efterfrågan gällande miljöfrakt. 
 
Det finns fyra karaktäristika för en kvalitativ studie inom management: (1) undersökningen 
genomförs i organisationens naturliga miljö, (2) kvalitativ data består av respondenternas 
upplevelser av tidigare erfarenheter, (3) kvalitativ forskning är reflexiv genom att 
utformningen av datainsamlingen och analysen förändras när forskningen utvecklas, (4) 
metoder för datainsamling är inte standardiserat, bland annat då intervjuerna aldrig utförs i 
exakt samma miljö vilket kan påverka datainsamlingen. (Bluhm et al, 2011, s. 1871)  
 
De fyra karaktäristika stämmer väl in på vår studie, de kvalitativa intervjuerna bygger på 
verkliga organisatoriska problem och utmaningar, och utgår från respondenternas egna 
uppfattningar. Vidare är vi öppna för förändringar under studiens gång och är således 
reflexiva. Studien uppfyller även kravet om icke standardiserad datainsamling då varje 
intervju sker under olika tidpunkter och omständigheter vilket kommer påverka utfallet. Att 
den reflexiva forskningsdesignen och att datainsamlingen inte är standardiserad skulle 
kunna reducera validiteten i kvalitativa undersökningar. Trots detta har vi valt att använda 
oss av en kvalitativ studie då syftet med denna studie är få en fördjupad kunskap kring 
strategier vid val av fraktalternativ samt nudging vilket är i enlighet med en kvalitativ 
undersökning. 
 
3.9 Urval 
Cleary et al. (2014, s. 473) förklarar att vid urval gällande kvalitativ forskning väljs företag 
och individer med koppling till forskningsfrågor. Något som även styrks av Eisenhardt och 
Graebner (2007, s. 27) som menar på att urvalet blir fördelaktigt då respondenterna besitter 
kunskap inom ämnet, vilket bidrar till studiens syfte. Då vår studie bygger på triangulering 
har urval skett i två omgångar, dels vid urval av företag för de kvalitativa intervjuerna och 
dels vid urval av fokusgruppen bestående av konsumenter.  
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Coyne (1997, s. 623) konstaterar att det urval som genomförs inom kvalitativ forskning 
spelar en avgörande roll gällande forskningens kvalité. Författarna menar att det finns tre 
typer av urval; målmedvetet, selektivt och teoretiskt urval. Selektivt och målmedvetet urval 
innebär att individer väljs ut med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som beskrivits. 
Ett teoretiskt urval innebär att forskaren kontinuerligt samlar in, kodar och analyserar data 
för att sedan bestämma vilken ytterligare data som ska samlas in (Coyne, 1997, s. 625). Vår 
studie använder sig av ett målinriktat urval där e-handelsföretag och individer till 
fokusgruppen aktivt väljs ut, då de besitter meningsfull information för att bidra till svar på 
studiens syfte. Vi har valt att både analysera konsumenten samt företagens perspektiv på 
nudging inom e-handeln för att få en djupare förståelse och helhet. Detta för att kunna ge 
praktiska rekommendationer till e-handelsföretagen som delvis är baserade på 
konsumenternas preferenser och beteendemönster. För att få djupare kunskap inom 
bakgrund och incitament till miljöfrakt från fraktbolagens sida har vi även valt att ta kontakt 
med två fraktföretag för mer information. De två fraktföretagen är utvalda då samtliga 
intervjuade e-handelsföretagen använder dessa som transportörer. Informationen från 
fraktföretagen fungerar som ett komplement och stöd till de intervjuer som genomförts med 
e-handelsbolagen och behandlas inte i empirin.  
 
3.9.1 Urval e-handelsföretag  
För att hitta representativa företag började vi med att formulera vilka kriterier vi ansåg var 
viktiga innan vi påbörjade urvalet. Det första kriteriet var att företagets primära fokus skulle 
vara försäljning av modekläder. Andra kriteriet syftade till att företagets främsta 
försäljningsandel skulle ske via en egen e-handelsplattform. Det tredje kriteriet innefattade 
att företaget skulle ha visst fokus på hållbarhet, detta då det ökar sannolikheten för ett 
intresse av en potentiell implementering av miljöfrakt. Utifrån de ovanstående kriterierna 
identifierades 15 företag som uppfyllde dessa villkor. Av dessa 15 uttryckte fem en önskan 
av att vara en del i studien.  
 
För att säkerhetsställa att individen besitter rätt kunskap för att uppnå studiens syfte har 
valet av respondenter inom företaget utgått från två kriterier. Det första kriteriet var att 
personen skulle besitta en ansvarsposition. Det andra kriteriet var att respondenten skulle 
arbeta strategiskt med frågor såsom prissättning och val av fraktalternativ. Initial kontakt 
med e-handelsföretag och respondenter gjordes via mejl och i de enstaka fall då inte 
personliga kontaktuppgifter fanns kontaktades kundtjänst. Mejlet bestod av grundläggande 
information kring vår studie samt kontaktuppgifter för att underlätta om intresse fanns av 
antingen mer information eller deltagande i studien. Efter initial kontakt med e-
handelsföretag och respondenter som uppfyllde kriterierna skickades intervjuguiden ut. Att 
skicka ut frågorna i förväg innebar att respondenterna hade möjlighet att förbereda svaren 
vilket kan vara till nackdel för studien. Trots detta valde vi att skicka ut frågorna eftersom 
respondenterna då kunde ge mer genomtänkta svar samt att risken för svarsbortfall 
minskades. 
 
3.9.2 Urval fokusgrupp  
Enligt Blackburn och Stokes (2000, s. 45) är det viktigt att deltagarna i studien har någonting 
gemensamt med varandra för att samtalet ska flyta på utan större svårigheter. Vi har valt att 
intervjua studenter vid Umeå Universitet vilket innebär ett målinriktat urval. Enligt Bryman 
(2015, s. 204) innebär ett målinriktat urval att respondenter till fokusgruppen väljs ut av 
forskaren efter tillgänglighet. Åldersspannet inom vår fokusgrupp reflekterar enligt 
PostNord (2019), den grupp som är mest benägen att handla i e-handelsbutiker. Varav våra 
respondenter faller inom ramarna för både rätt åldersspann samt att de har en gemensam 
knytpunkt med varandra.  
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3.10 Intervjuförfarande 
Kvalitativa intervjuer genomförs med syfte att producera empiriskt material för studien 
(Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 78; Raadschelders, 2011, s. 922). Yin (2006, s. 112) menar 
på att kvalitativa intervjuer är ett effektivt sätt att generera insikter och kausala kopplingar. 
Dock konstaterar författaren att det vid intervjuer kan uppstå en viss skevhet som bygger på 
att underlaget till studien kan vara dåligt formulerade. Vidare kan även reflexivitet 
förekomma, när respondenten ger de svar som den intervjuade tror att forskaren vill ha (Yin, 
2006, s. 112). 
 
Det finns tre olika sätt att strukturera en kvalitativ intervju: (1) strukturerad och 
standardiserad, (2) guidad och semistrukturerad, (3) ostrukturerad och informell (Eriksson 
& Kovalainen, 2008, s. 80). Eriksson och Kovalainen (2008, s. 82) menar att syftet med en 
semistrukturerad intervju är att ta del av individens verklighetssyn och att ha en naturlig 
övergång mellan frågor. Vilket i sin tur skapar möjlighet för samtalet att följa riktningen 
som skapas av respondentens svar. Vidare menar författarna att en semistrukturerad intervju 
innebär att frågorna får en ökad flexibilitet vilket kan ge respondenterna en möjlighet att 
informera kring relevanta detaljer som kanske inte hade framkommit med en mindre öppen 
intervju som en strukturerad och standardiserad intervju. I enlighet med detta anser vi att en 
semistrukturerad intervju passar väl in på vårt forskningsområde då respondenterna kan 
bidra med ytterligare information och insikter relaterat till ämnet.  
 
Användningen av semistrukturerade intervjuer innebär att vi tagit fram samt nyttjat en 
intervjuguide (appendix 1 & 2). En intervjuguide bör bestå av frågor baserade på de ämnen 
och teman som ska tas upp i intervjun (Pedersen et al. 2016, s. 63; Gill & Baillie, 2018, s. 
670). Pedersen et al. (2016, s. 63) menar vidare att utgångspunkten blir ämnet snarare än att 
följa ordningen av frågor i detalj. Intervjuguiden skapar en möjlighet att anpassa varje 
intervju efter individuella förutsättningar samt ger möjlighet att ställa följdfrågor vilket 
innebär ett bredare samtalsutrymme och öppna frågor (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 82). 
Vidare menar författarna att öppna frågor uppmuntrar respondenten att svara mer utförligt 
vilket även ger dem mer kontroll något som ofta kan resultera i ett mer detaljerat svar. 
Eriksson och Kovalainen (2008, s. 84) belyser vikten av att undvika komplexa frågor då 
detta kan ge ofullständiga eller misstolkade svar. Författarna uppger även att det är av vikt 
att undvika ledande frågor då detta kan leda till att svaren blir färgade av intervjupersonen 
och speglar därmed inte respondentens egna åsikter. Den intervjuguide vi tagit fram agerar 
som en riktlinje över samtalet där vi i möjligaste mån ämnat ställa frågor som är neutrala 
och öppna, vilket Bryman och Bell (2015, s. 267) uppger är av vikt vid intervjuförfarandet. 
Intervjuguiden för e-handelsföretagen testades innan utförande genom en pilotstudie. 
Företaget som var inkluderat i pilotstudien är inte med bland de e-handelsföretag som senare 
intervjuas. Pilotstudien genomfördes för att få ett kompletterande perspektiv gällande hur 
de olika frågorna uppfattades samt hur de kunde förbättras. Gill och Baillie (2018, s. 670) 
menar att en pilotstudie kan vara till fördel när kvalitativa intervjuer genomförs för att 
säkerhetsställa att frågorna är relevanta och lätta att förstå. 
 
Gill och Baillie (2018, s. 670) konstaterar att oavsett intervjuns medium, måste miljön som 
intervjun tar plats i övervägas noggrant, ett lugnt läge är att föredra för att främja 
konfidentialitet, göra det möjligt för forskaren och deltagaren att koncentrera sig på 
konversationen samt för att underlätta korrekt ljudinspelning av intervju. Under samtliga 
intervjuer, både gällande intervjuerna med e-handelsföretagen samt fokusgruppen har ett 
grupprum används för att säkerhetsställa en passande miljön. Innan intervjun startade gick 
vi igenom de villkor som gällde för intervjun samt kontrollerade att de hade rätt 
kontaktuppgifter om någon fråga skulle uppstå i efterhand. Både för fokusgruppen och 
intervjuerna med e-handelsföretagen diskuterades de etiska aspekterna vid 
intervjuförfarandet. En mer ingående beskrivning kring de etiska kriterierna finns i avsnitt 
3.13. Vidare har vi strävat efter en logisk ordningsföljd där vi inleder med bakgrundsfrågor 
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för att sedan gå djupare in på området och sedan avsluta intervjun med möjligheten att 
komplettera med väsentlig information. Eriksson och Kovalainen (2008, s. 184) uppger att 
ett bra sätt att inleda en intervju är genom att starta med öppna frågor för att få individerna 
bekväma i gruppen och samtalet. Således har samtliga intervjuer startats med enklare 
bakgrundsfrågor innan mer ingående frågor inom de berörda områdena genomförts.  
 
3.10.1 Intervjuförfarande e-handelsföretag 
E-handelsföretagens inställning till nudging är en primär del av vår studie. I våra intervjuer 
med e-handelsföretagen har vi eftersträvat ett naturligt samtal som har haft möjlighet att 
anpassas efter respondenterna. Eftersom det vid insamlande av data är viktigt att en 
jämförelse mellan de empiriska resultaten är möjlig har vi skapat en intervjuguide 
(Appendix 1) till intervjuerna med modeföretagen. Under intervjun har ämnen såsom 
prisstrategi, ägandeskap till e-handelsplattformen, design av checkout samt miljöfrakt 
diskuterats. Vi har aktivt valt att exkludera ordet nudging då vi efter pilotstudien ansåg att 
begreppet inte var tillräckligt vedertaget för att använda detta. Intervjuerna genomfördes via 
plattformen Skype, detta innebar en möjlighet att genomföra intervjuerna på distans vilket 
är till fördel för studien då e-handelsföretagens huvudkontor är lokaliserade på olika platser 
i Sverige. Gill och Baillie (2018, s. 668) konstaterar att kvalitativa intervjuer online blir allt 
vanligare samt att det finns flertalet fördelar såsom reducerade kostnader och minskade 
transporter.  
 
3.10.2 Intervjuförfarande fokusgrupp 
För att ta reda på hur konsumenter ställer sig till nudging inom e-handel har vi valt att skapa 
en fokusgrupp. Även inom fokusgruppen är frågorna semistrukturerade och bygger på en 
öppen diskussion varav vi har skapat en intervjuguide till våra fokusgrupper, se appendix 2. 
Under fokusgruppen har ämnen såsom val av fraktalternativ, valarkitektur och feedback 
behandlats.  
 
Eriksson och Kovalainen (2008, s. 184) menar att en fokusgrupp kan vara designad på ett 
sådant sätt att visuella data används för att uppnå ett specifikt mål med fokusgruppen. I 
enlighet med detta har vi valt att ta fram fyra generiska checkouter, där respondenterna fick 
kommentera och välja ut den design som tilltalar dem mest, se appendix 3–6 Detta för att 
få igång en diskussion kring hur de olika valarkitekturerna skiljer sig samt få en uppfattning 
om huruvida respondenternas svar gällande val av fraktalternativ skiljer sig beroende på hur 
designen ser ut. De olika scenarierna har ett generiskt utseende, detta för att respondenterna 
inte ska få någon partiskhet till varken varumärke eller produkt. Valen baseras på tidigare 
beskrivna teorier inom nudging, där förvalt alternativ förekommer i appendix 3 och 5. Vårt 
syfte med att visa olika scenarion vid checkouter, var att förstå hur respondenterna resonerar 
angående förvalda alternativ samt om detta kan påverka dem till att välja miljöfrakt. Vidare 
används direkt positiv feedback i de fall miljöfrakt valts för att ytterligare nudga 
konsumenterna. I de generiska checkouterna har vi inte uppgett en viss summa på 
varukorgen, däremot beskrevs det för respondenterna att totalsumman på varukorgen 
överskred fraktkostnaderna i samtliga generiska checkouter. Då vi vill undvika att priset på 
de fiktiva varorna blir ytterligare en parameter för respondenterna att ta i beaktning har vi 
valt att utesluta varuvärdet. Vi har även valt att inte använda oss av ett tröskelpris för att 
tvinga konsumenterna att göra ett aktivt val över fraktalternativ.  
 
3.10.3 Hantering av insamlade data 
Eriksson och Kovalainen (2008, s. 85) förklarar att det finns flertalet sätt att hantera 
kvalitativa intervjuer, bland annat genom att ta anteckningar eller genom en ljudinspelning 
av intervjun. Författarna beskriver att en nackdel med att endast anteckna under intervjun 
är att författarna då kan upplevas som ett störningsmoment, vidare är det svårt att hinna 
anteckna alla nyanser av samtalet. Alvehus (2013, s. 85) menar att en inspelad intervju kan 
ge respondenten en ökad känsla för trygghet. Vidare menar författaren att stödanteckningar 
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under intervju kan underlätta hanteringen av insamlade data avsevärt. Svårigheter som kan 
uppstå vid transkribering är att det kan vara svårt att få en överblick över all information 
som överförts från tal till skrift (Trost, 2010, a. 149). Således har vi under intervjun fört 
kortare anteckningar i linje med vår intervjuguide samtidigt som en inspelning gjorts som 
vi sedan transkriberat. 
 
3.11 Kritik mot primärkällor 
Eriksson och Kovalainen (2008, s. 82) belyser att det finns negativa aspekter med att 
använda semistrukturerade intervjuer. En sådan aspekt kan vara att det empiriska materialet 
kan vara svårt att jämföra mellan intervjuer då respondenternas svar kan vara olika beroende 
på i vilken ordning de svarat på dem samt på vilket sätt de har tolkat frågorna (Eriksson & 
Kovalainen, 2008, s. 82). Trots detta har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer 
då vi anser att detta möjliggör för en mer avslappnad miljö för respondenten vilket vi tror 
kan bidra till ärliga och genomtänkta svar. Även det målinriktade urvalet inom 
fokusgruppen kan innebära en viss partiskhet vilket gör det svårt att generalisera resultatet 
från gruppen. 
 
Vid kvalitativa intervjuer ställer forskaren relativt breda frågor vilket kan skapa problem 
med att hitta gemensamma nämnare och samband vid en senare jämförelse av intervjuerna. 
Det kan även vara svårt att få tag i rätt person vilket kan göra svaren missvisande eller 
ofullständiga. Detta har vi försökt förekomma då vi använt oss av kriterier vid val av 
respondenter, se avsnitt 3.8. Det finns även andra faktorer som kan påverka studiens utfall 
såsom vilken miljö respondenterna befinner sig i och om de känner sig bekväma i 
situationen. Om respondenterna inte känner sig bekväma finns risken att de inte svarar lika 
sanningsenligt som de annars hade gjort. Svårigheter som kan uppstå vid kvalitativa 
intervjuer är att det kan vara svårt att jämföra de empiriska materialen mellan varandra, 
detta då respondenterna svarar på samma frågor men utifrån deras egna tolkningar och 
erfarenheter (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 82). Vid fokusgrupper finns det en risk att att 
alla i gruppen inte tar lika mycket plats vilket kan göra att en respondent kanske inte vågar 
stå för sin åsikt och att respondenterna influerar varandras åsikter (Eriksson & Kovalainen, 
2008, s. 185). Trots de negativa aspekterna som kan uppstå vid kvalitativa intervjuer kan en 
användning av triangulering innebära att källorna istället kompletterar varandra vilket i sin 
tur höjer trovärdigheten på fynden (Eisenhardt, 1989, s. 533).  
 
3.12 Analysmetod 
Det finns olika tillvägagångssätt vid analys av data. När data samlats in från kvalitativa 
undersökningar är första steget att lyssna och läsa igenom data flertalet gånger för att få en 
grundförståelse och kunna se olika mönster (Eriksson & Kovalainen, 2008, s.130). En 
Within-case analys innehåller vanligen en detaljerad beskrivning för varje fall (Eisenhardt, 
1989, s. 540). Författaren menar vidare att beskrivningarna hjälper forskaren att analysera 
tidigt i processen, däremot finns det ingen standard för en sådan typ av analys. Vidare 
uppger författaren att tanken är att forskaren blir familjär med varje enhet. Processen tillåter 
unika mönster för varje fall att komma fram innan forskaren försöker dra generella 
slutsatser. Vidare analyseras vanligen varje intervju för sig för att sedan övergå i en cross-
case analysis, där man jämför de olika intervjuerna med varandra för att upptäcka mönster 
mellan fallen (Eisenhardt, 1989, s. 540; Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 130). Miles och 
Huberman (1994, s. 173) menar på att en sådan cross-case analys ökar möjligheten att 
generalisera resultaten samt att det ökar förståelsen och förklaringen. Detta innebär att det 
blir viktigt att den teoretiska forskningen har kopplingar med den empiriska data vi tagit 
fram.  
 
Eisenhardt (1989, s. 540) menar på att ett sådant tillvägagångssätt, där forskaren använder 
en within case analys i kombination med en cross-case analys är fördelaktigt då det 
minimerar forskarens fördomar samt att resultatet blir granskat ur flera vinklar innan 
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slutsatser dras. Eisenhardt och Graebner (2007, s. 29) konstaterar att ett effektivt sätt att 
presentera material är genom att summera empiriska data i form av tabeller vilka 
sammanfattar studiens empiriska resultat. Således kommer denna studien först analysera 
varje intervju var och en för sig för att hitta teman i respektive intervju. Vidare jämförs de 
olika analyserna med varandra för att se övergripande teman som stämmer överens eller 
skiljer sig från varandra, sedan jämföras det empiriska materialet med den teoretiska 
referensramen för att därefter kunna sammanställa studiens slutsats.  
 
3.13 Forskningsetik 
Datainsamlingen till vår studie grundas på intervjuer med företag och konsumenter. I alla 
typer av forskning finns etiska utmaningar, då det finns en balans mellan önskan att uppfylla 
studiens syfte och att upprätthålla deltagarnas integritet (Orb et al. 2001, s. 93) Författarna 
menar att en tillämpning av etiska principer kan reducera den potentiella skadan som kan 
uppstå. Bryman (2011, s. 132) menar att det finns fyra forskningsetiska principer som är 
viktiga att förhålla sig till. Dessa är (1) informationskravet, (2) samtyckeskravet, (3) 
konfidentialitetskravet, (4) nyttjandekravet. Dessa kriterier överlappar varandra och går inte 
att särskilja helt då de alla är viktiga för en samhällsvetenskaplig studie (Bryman, 2011, s. 
132).  Vidare menar Gill & Baillie (2018, s. 670) att de viktigaste aspekterna att tänka på 
vid etik i en studie är att deltagaren ska känna sig trygg, vara medveten om studiens syfte, 
ha tillgång till all relevant information samt att deltagaren inte ska komma till skada på 
något sätt. Vetenskapsrådet (2017, s. 41) konstaterar att det måste finnas samtycke samt att 
det är författarnas ansvar att respondenternas privatliv inte blir inkräktat.  
 
Den första forskningsetiska principen angående informationskravet handlar om att 
deltagarna ska vara fullt medvetna om studiens syfte, vilka moment som ingår samt att 
deltagandet är helt frivilligt (Bryman, 2011, s 131). Under genomförandet av intervjuerna 
kommer vi därför vara noggranna med att informera deltagarna om att de inte behöver svara 
på frågor om de inte vill och även hur materialet kommer att användas för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Anonymitet är ett viktigt kriterium och för att nå detta kan forskaren 
ta bort personlig information från studien vilket sedan gör det svårt att länka ett svar till en 
specifik individ (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). För att uppfylla detta kriterium har vi därför 
informerat respondenterna om att de som individer kommer att vara anonyma i studien, 
varav vi använt oss av siffror och bokstäver vid kodning av respondenter. Vi har även bett 
om tillåtelse att spela in samtalet och informera om att identifierande information vid 
önskemål kan avlägsnas efter transkribering, vilket är viktigt för att uppnå kriteriet samtycke 
enligt Bryman (2011, s. 137). Författaren konstaterar att genom tydlig information om 
ämnets syfte och hur intervjuerna kan bidra till vår studie uppnår vi även nyttjandekravet. 
Vi har även varit tydliga med att studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig för 
allmänheten efter färdigställandet. 
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Bakgrund Teoretisk 
referensram Metod Empiri Analys Slutsats

Samhälleliga 
och etiska 
aspekter

4. Empiri 
 

 
 
 
 
Alla data som utgör grunden för analysen och slutsatserna redovisas i avsnittet empiri. Vår 
studie innehar tre huvudområden och dessa är; design av checkouten, fraktalternativ och 
miljö. Avsnittet börjar med en genomgång av valda e-handelsföretag för att senare redovisa 
vad som uppgetts under de kvalitativa intervjuerna. Vidare innehåller avsnittet information 
om fokusgruppen. Empirin avslutas sedan med en sammanfattning av den kvalitativa data 
vi tagit fram.  

 
 
4.1 E-handelsföretag  
E-handelsföretagen är utvalda från kriterier som passar vår önskan om att i denna studie ha 
en mix gällande både prisnivå på produkter samt val av fraktalternativ. Detta för att få flera 
olika aspekter på hur e-handelsföretag resonerar kring valarkitektur, fraktalternativ samt 
prissättning. Ingen av de tillfrågade företagen använder sig i dagslägen av miljöfrakt. Fem 
företag har valts ut att delta i studien, Wakakuu, Gant, Care of Carl, Lager 157 samt Hermine 
Hold. Alla företag faller inom studiens definition av modebranschen. Företagen har valt att 
delta med företagsnamn i studien, däremot kommer vi inte att namnge respondenterna. På 
alla företag intervjuades individer som uppfyllde vår kravprofil som kan ses i avsnitt 3.8.1. 
På GANT deltog två medverkande respondenter med var sitt expertområde. De valda 
företagen erbjuder en variation av produktutbud i olika prisklasser, vilket innebär att 
respektive företags konsumenter har olika betalningsviljor. Vidare har företagen varit 
etablerade på marknaden olika länge. Gant har funnits längst på marknaden, sedan 1949 
medan Hermine Hold grundades 2016, vilket skulle kunna påverka hur väl företaget känner 
sina konsumenter och marknaden. Det är även en blandning kring huruvida företagen har 
butiker som marknadskanaler eller enbart förekommer online. Samtliga företag uppger att 
de aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. 
 

Tabell 1 En överblick av de intervjuade e-handelsföretagen samt respondenter.  
 

Företag Respondent Startades Omsättning 
(tkr)  

Antal 
fysiska 
butiker 

Antal 
fraktalternativ 

Arbetar med 
hållbarhet 

Wakakuu 1 2011 54 002 1 3 Ja 

Gant 2 & 3 1949 2 372 483 583 2 Ja 

Care of Carl 4 2010 174 651 0 5 Ja 

Lager 157 5 1997 838 221 38 3 Ja 

Hermine 
Hold 

6 2016 15 558 0 1 Ja 

 
4.2 Wakakuu  
Wakakuu är en kombinerad webb- och showroombutik som säljer handplockat high-
fashionmode av hög kvalitet. Förutom en fysisk butik i Hovås verkar Wakakuu online. 
Företaget grundades år 2011 och säljer high-end produkter, vilket betyder att produkterna 
generellt är dyrare följt av en ökad kvalitet på varorna. Sedan år 2011 har företaget växt och 
fått en allt starkare position på marknaden. 
 
4.2.1 Design av checkout  
Respondent 1 uppger att det finns en möjlighet att påverka designen av checkouten. 
Möjligheten att påverka designen är dock begränsad då Wakakuu har ett samarbete med 
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Klarna. Det som går att påverka är bland annat vilka alternativ som ska finnas och vilket 
typsnitt som ska användas. Huvudsakliga fokus gällande designen på checkouten är att den 
ska vara estetisk tilltalande, tydlig och enkel att navigera på. Respondent 1 upplever att 
designen kring vilket alternativ som ligger överst och huruvida det finns ett förvalt alternativ 
påverkar det val som konsumenten gör. Vidare uppger respondenten att Wakakuu valt 
PostNords utlämningsställe som förvalt alternativ eftersom:  
 

“[...] det är det mest klickade alternativet som vi har haft nu om vi kollar 
statistiskt och historiskt sätt”. 

 
Således är detta det val som Wakakuu upplever att majoriteten av konsumenterna blir mest 
nöjd med. Vidare uppger respondent 1 att Wakakuu medvetet har placerat alternativet 
”hämtas i butik” längre ned i listan och inte gjort det till ett förvalt alternativ. Detta eftersom 
de inte vill att konsumenter av misstag ska välja det alternativet för att sedan bli missnöjda 
när de upptäcker att butiken är lokaliserad i Hovås. Respondent 1 uppger även att det vid 
checkouten inte får finnas för många alternativ eftersom det kan göra konsumenten 
förvirrad. 
 
4.2.2 Fraktalternativ  
På Wakakuus hemsida finns möjlighet att välja bland följande fraktalternativ: (1) PostNords 
utlämningsställe för 49 kronor, (2) fri frakt till PostNords utlämningsställe vid tröskelpris 
över 2000 kronor, (3) hemleverans för 200 kronor, (4) hämtas i butik utan extra kostnad.  
 
Företaget använder idag PostNord som samarbetspartner. Respondent 1 uppger att företaget 
i dennes vetskap inte har blivit erbjuden någon form av miljöfrakt. Däremot uppger 
respondenten att Wakakuu upplever att det finns ett ökat hållbarhetsintresse från 
konsumenterna samtidigt som företaget själva vill agera hållbart. Respondenten menar att 
en miljöeffektiv transport därför skulle kunna vara av intresse. Vidare uppger respondent 1 
att det finns en begränsad möjlighet att påverka PostNord då Wakakuu är ett mindre företag. 
Respondent 1 konstaterar samtidigt att det finns en möjlighet att påverka genom att byta 
fraktföretag. Wakakuu använder sig av fri frakt vid tröskelpriset 2000 kronor, vilket ibland 
sänks under kampanjer och dylikt. Respondent 1 upplever däremot att Wakakuus 
konsumenter inte är priskänsliga vilket gör att Wakakuu inte märker stor skillnad i 
försäljning när tröskelpriset sänks. Priserna på Wakakuus hemsida är schablonbaserade 
vilket innebär att oavsett om paketet är litet eller stort betalar Wakakuus konsumenter 
samma fraktpris.  

4.2.3 Miljö  
Respondent 1 uppger att ansvaret kring miljöpåverkan är delat mellan konsumenter och 
företag. Det måste finnas både ett utbud och en efterfrågan för att kunna arbeta med 
miljöfrågor. Respondenten konstaterar även att konsumentens krav historiskt sett har 
påverkat företag att förändra utbudet. Respondent 1 uppger att Wakakuu inte har haft några 
konsumenter som specifikt efterfrågat miljöfrakt, däremot har konsumenter haft önskemål 
om fler fraktalternativ, där miljöfrakt skulle kunna inkluderas. Respondenten uppger vidare 
att det är viktigt att även se till den sista delen i värdekedjan för att se helheten och inte 
enbart fokusera på den ingående logistiken och produktutvecklingen. Att aktivt arbeta med 
miljöfrågor menar respondent 1 visar på att företag vill föregå med gott exempel och skulle 
kunna vara en konkurrensfördel. 
 
Respondenten tror att en bekräftelse såsom; ”Tack för att du bidrar till en hållbar värld!”, 
kan hjälpa lite men att det inte är tillräckligt. Vår respondent uppger vidare att Wakakuus 
konsumenter kanske kan vara villiga att betala för miljöfrakt men att de troligen är mer 
benägna att betala i form av tid där leveransen kan ta någon dag extra alternativt att 
emballaget till paketen återanvänds. Däremot uppger respondenten att en belöning såsom 
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rabattkoder eller möjlighet att få fri frakt efter att konsumenten valt miljöfrakt ett antal 
gånger skulle kunna få fler att välja miljöfraktsalternativ. Respondent 1 uppger att 
människor älskar bekräftelse. Slutligen konstaterar respondenten att om fraktföretagen hade 
erbjudit ett miljöfrakt alternativ hade de kunnat tänka sig att implementera en sådan lösning. 
 
4.3 Gant  
Gant erbjuder kläder, accessoarer och inredning för män, kvinnor och barn. Företaget 
grundades år 1949 i USA men är idag starkt kopplat till Sverige och den europeiska 
marknaden. Gant har en global närvaro på över 70 marknader, 750 butiker och 4000 utvalda 
återförsäljare. Gant erbjuder high-end produkter och riktar sig till en stilmedveten målgrupp. 
  
4.3.1 Design av checkout  
Respondent 2 uppger att checkouten är en viktig del för kundflödet på sajten. Företaget har 
valt att använda sig av en checkout uppbyggd i tre steg där konsumenten först väljer att 
logga in eller skapa ett medlemskap, för att sedan välja fraktlösning och slutligen betala. 
Gant arbetar mycket med både kvalitativ samt kvantitativ data och kombinerar bägge 
analysdelarna för att skapa en så användarvänlig checkout som möjligt. Det innebär att 
Gants hemsida ständigt är under utveckling och förbättringar anpassas till konsumenternas 
åsikter. Respondenterna anser att checkouten handlar om att göra det så enkelt som möjligt 
för konsumenten och att den sista sidan är väldigt relevant. Vidare uppger företaget att 
designen på checkouten i hög grad kan påverka vilket fraktval konsumenten gör. Gant har 
själva möjlighet att påverka utseendet på sin checkout enligt våra respondenter. 
 
4.3.2 Fraktalternativ  
I dagsläget erbjuder Gant dessa fraktalternativ: (1) hämta paketet i någon av Gants butiker 
utan kostnad, (2) PostNords utlämningsställe för 39 kronor, (3) fri frakt till PostNords 
utlämningsställe vid tröskelpris över 1500 kronor, (4) fri frakt till PostNords 
utlämningsställe vid medlemskap.  
 
De har även sett över placeringen av alternativen samt om dessa ska vara förifyllda eller 
inte. I nuläget har de ett förvalt fraktalternativ högst upp och detta är leverans till butik. Våra 
respondenter menar att detta är gjort för att få in konsumenterna i Gants fysiska butiker där 
förhoppningen är att de även ska bli medvetna och exponeras för andra produkter som Gant 
erbjuder.  
 
Prissättningen för PostNords utlämningsställe är 39 kronor vilket är uppbyggt på 
självkostnadspris samt omvärldsanalyser för att se vad priset ligger på marknaden. De 
använder sig även av tröskelpriser då de anser att många av deras konsumenter uppnår fri 
frakt i och med att priset på deras varor är lite högre. Våra respondenter anser inte att det är 
bra att ha fri frakt helt och hållet då detta kan leda till oansvarigt handlande vilket kan leda 
till fler returer, något som är dåligt för miljön.  
 
Gant upplever inte att det finns svårigheter med att ta betalt för frakt då de uppger att deras 
snittkvitto ligger lite högre än hos många andra e-handelsföretag. De har inte heller fått 
några sådana indikationer från konsumenter vid de kvalitativa testerna. Respondenterna ser 
därför inte fraktkostnaden som ett problem trots att de uppmärksammat att marknaden går 
åt ett håll där fri frakt blir allt vanligare då konsumenter blir allt mer krävande och i många 
fall även förväntar sig fri frakt. Respondenterna anser även att fraktalternativet fri frakt till 
någon av Gants butiker är en bidragande faktor till att deras konsumenter inte efterfrågat fri 
frakt i en högre grad.  
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4.3.3 Miljö 
Respondent 2 och 3 anser inte att utbudet av miljöfrakt är speciellt stort i dagsläget. De vet 
att det i dagsläget finns fraktföretag som erbjuder en form av miljöfrakt men att dessa ofta 
innebär en längre leveranstid, något som respondent 3 uppger att deras kunder inte är 
intresserade av i nuläget. Respondenterna uppger även att det kan vara svårt att 
implementera miljöfrakt då de i nuläget har ett avtal med PostNord. De menar att PostNords 
lösning har, vid samtal med Gant, varit en längre leveranstid vilket de inte är intresserade 
av. Vidare uppger respondenterna att de är medvetna om att även DHL erbjuder alternativ 
för miljöfrakt. 
 
Våra respondenter tror att det finns positiva effekter av att implementera miljöfrakt, däremot 
menar de att Gant har ett helhetstänk som sträcker sig från produktutveckling till 
slutkonsument där ett stort arbete kring miljöfrågor behandlas. Bland annat ser de till att 
framställningen av bomull innebär låg vattenkonsumtion, att det inte används för mycket 
kemikalier, att lasten är säker samt att fraktföretagen de arbetar med har bra villkor. De 
anser därför att detta har en större påverkan än den sista delen där varorna levereras till 
kund.  
 
Gant upplever inte att det finns ett starkt incitament från konsumenterna för att 
implementera miljöfrakt. Gants kunder har snarare uttryckt en önskan om snabba 
leveranser, vilket inte gynnar en implementering av miljöfrakt då alternativet de fått 
presenterat av fraktbolagen i nuläget innebär längre leveranstider. De arbetar hellre på hela 
värdekedjan genom att se till att miljöansvar tas hela vägen. Respondenterna uppger vidare 
att de tror att vissa av deras konsumenter skulle vara villiga att betala för miljöfrakt om den 
var lika snabb som den frakt företaget erbjuder idag, och endast innebar en prisskillnad på 
några kronor. De anser även att detta skulle vara i linje med deras företagspolicy då de 
arbetar mycket med hållbarhet och med miljöfrågan från början till slut. Gant undviker att 
använda flygfrakt så gott det går samt att 90 procent av de varor som ska fraktas lång väg 
transporteras med båt eller andra miljövänligare alternativ. De anser sig därför redan arbeta 
mycket med hållbarhetsfrågor, men uppger vidare att det skulle vara intressant att 
implementera ett miljöfraktsalternativ till slutkonsumenten också. Våra respondenter tror 
att ett sätt att ge kunden incitament att välja miljöfrakt kan vara genom att ge dem en visuell 
bild av hur mycket utsläpp som sker vid vanlig frakt kontra miljöfrakt. Respondenterna 
uppger att ansvaret över miljön är delad mellan företag, myndighet och konsumenter. Vidare 
anser våra respondenter att en stor del av ansvaret ligger på företagen på att de ska utbilda 
sina konsumenter om vad som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
4.4 Care of Carl 
År 2010 grundades e-handelsföretaget Care of Carl av Henning Källqvist och Gustaf 
Rudholm. Grundarna saknade en onlinebutik med märkeskläder för män vilket skapade 
intresset och engagemanget. Företaget finns enbart online och erbjuder alltid fri frakt. Care 
of Carl erbjuder märkeskläder och varor till en stilmedveten konsument och befinner sig 
inom ett segment där priserna och kvaliteten på produkterna är lite högre.  
 
4.4.1 Design av checkout  
Respondent 4 uppger att designen på checkouten har hög betydelse och är strategiskt viktig. 
Den ska både vara visuellt attraherande men även smidig och tydlig att navigera på. Det är 
en avvägningsfråga hur många och vilka alternativ som ska finnas. Respondenten menar att 
många idag säger att valfrihet är viktigt, samtidigt som enkelheten inte får glömmas bort 
utan att det gäller att hitta en balans mellan flexibla val och att det ska vara enkelt att välja. 
Vidare konstaterar respondenten att det är viktigt att tänka på att varje ytterligare fråga och 
klick för konsumenten minskar konverteringen. Vilket innebär att desto lättare det är att 
komma till checkouten och klicka sig igenom desto större eller bättre blir konverteringen. 
Respondenten konstaterar att designen således har en mycket hög påverkan på de val som 
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konsumenten gör. Care of Carl har möjlighet att påverka utseendet av checkouten, vad som 
ska synas och i vilken ordning det ska synas samtidigt som respondenten menar att det råder 
hög konkurrens om vem och vilka fraktföretag som ska synas mest i checkouten.  
 
4.4.2 Fraktalternativ  
Respondent 4 uppger att det finns olika typer av fraktalternativ att välja mellan beroende på 
var i landet konsumenten befinner sig samt vad konsumenten har lagt i varukorgen. Trots 
de olika alternativen uppger respondent 4 att Care of Carl använder sig av ett förvalt 
alternativ som hittills alltid varit ett kostnadsfritt alternativ vilket enligt Care of Carl är 
vettigt ekonomiskt och har en relativt låg påverkan på kostnaderna för företaget. Vidare 
uppger respondenten att det förvalda alternativet, som i dagsläget är fri frakt, är det som 
Care of Carl upplever är det “bästa” alternativet för deras konsumenter. Respondenten 
menar vidare att ett förvalt alternativ är ett sätt att påverka konsumenternas val varav de 
använder sig av detta både gällande betalningssätt och fraktalternativ.  
 
Respondent 4 förklarar att de olika fraktalternativ som erbjuds är beroende på vilket 
postnummer konsumenten befinner sig på. Budbee är ett exempel på fraktalternativ som 
Care of Carl erbjuder vilka är ett fraktföretag som själva väljer vilka marknader de anser 
vara lönsamma och som de vill arbeta på. Vidare uppger respondenten att PostNord är det 
alternativ som samtliga konsumenter får upp oberoende på vart i landet de befinner sig. Vid 
beställning av ett mindre paket får konsumenten även upp alternativet varubrev som innebär 
att varan levereras direkt till brevlådan. Vidare beskriver respondenten att på vissa ställen 
runt om i landet erbjuds även instabox som arbetar med paketboxar. Care of Carls totala 
utbud av fraktalternativ är följande; (1) Instabox 0 kronor, (2) PostNord Varubrev till 
brevlåda/brevinkast 0 kronor, (3) PostNords utlämningsställe 0 kronor, (4) Budbee 
hemleverans 19 kr, (5) PostNord hemleverans 69 kronor. 
 
Respondent 4 förklarar att de olika alternativen innebär att Care of Carl kan, till vissa städer, 
bredda fraktalternativen. Oavsett uppger respondent 4 att företaget innehar ett bra 
grundutbud genom PostNord som erbjuds i hela Sverige. Respondenten förklara att 
kostnaden för frakten bakas in i produktpriserna vilket skapar en enkelhet för 
konsumenterna. Detta uppger respondenten fungerar då Care of Carls konsument ofta har 
ett högt ordervärde. Vidare uppger respondenten att Care of Carl hoppas att konsumenterna 
förstår att frakten kostar pengar. Respondenten konstaterar att frakt är ingenting Care of 
Carl har råd att bjuda på utan att det är något som inkluderas i prismodellen.  
 
Respondenten uppger att Care of Carl kan tänka sig att både öka och minska antalet 
fraktalternativ utan att det det blir rörigt eller för få alternativ men uppger att grundutbudet, 
leverans till ombud, hemleverans och expressleverans bör finnas i ett e-handelsföretags 
grundutbud. Vidare uppger respondenten att både antalet val och vilken ordning valen 
förekommer har betydelse för vilket val konsumenten genomför. Vidare förklarar 
respondenten att e-handelsföretaget även måste ta varuplocket i beaktning vid 
implementering av ett nytt fraktalternativ. Många fraktalternativ skapar en ökad 
arbetsbelastning för varuplocket, dessutom önskar varje fraktföretag en hög volym. När det 
gäller vilket fraktalternativ som erbjuds menar respondent 4:  
 

“I slutändan är det bara kunderna vi kan lyssna på. Men sen får man försöka 
vägleda och hitta ett vettigt koncept som är så rimligt som möjligt.”  

 
Vid uppsättning av affärsmodellen har Care of Carl tagit höjd för hur mycket distributionen 
får kosta för att kunna ha en vettig lönsamhet. De överskjutande delarna på de dyrare 
fraktalternativen har Care of Carl försökt att lösa genom att lägga på en fraktkostnad på 
dessa alternativ. 
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4.4.3 Miljö 
Respondent 4 upplever att det är många konsumenter som uppger att de vill agera hållbart 
men som sedan inte genomför hållbara val när möjligheten finns. Respondenten tror att i 
valet av fraktalternativ kommer konsumenten välja “med plånboken”. Vidare uppger 
respondenten att såvitt Care of Carl vet finns det inte något bra hållbart fraktalternativ idag. 
Respondenten konstaterar även att om det hade funnits ett “bra” hållbart fraktalternativ hade 
Care of Carl varit intresserad av att implementera ett sådant alternativ. Respondenten 
förklarar hur miljöarbete innebär att antingen eliminera, reducera eller kompensera, där det 
första är det bästa alternativet. De alternativ gällande miljöfrakt som Care of Carl blivit 
erbjudna har handlat om klimatkompensation, något de inte anser är tillräckligt. Vidare 
uppger respondenten att många fraktföretag aktivt arbetar med framtagandet av hållbara 
transportlösningar och att Care of Carl undersöker kring de projekten istället. Vidare uppger 
respondenten att e-handelskonsumenter borde reflektera kring vem det är som faktiskt 
betalar frakten om de mer eller mindre kan få en transport utan kostnad hem till dörren. 
 
Respondenten uppger att de enda förfrågningarna och synpunkter Care of Carl fått från 
konsumenterna gällande hållbara transporter rör frågan om emballage. Respondenten 
förklarar att frågan vem som har ansvar för hållbarhetsfrågor är svår, men respondenten 
uppger att alla människor, oavsett om det är någon som driver ett företag, arbetar för ett 
företag eller handlar från ett företag, är vi alla människor med ett individuellt ansvar. 
Respondenten konstaterar att privatpersoner har ett ansvar gällande val av fraktalternativ 
men att e-handelsföretagen har ett ansvar att erbjuda miljöfrakt. Vidare konstaterar 
respondenten följande för att lyckas med hållbarhetsarbete: 
 

 “Det behövs åtgärder från bådas sida, från e-handlarnas sida behöver man 
styra och hjälpa kunderna och från kundernas sida behöver man ställa mer 

krav.”  
 
Vidare uppger respondenten att långsammare fraktalternativ inte alltid innebär att de är mer 
hållbara, snarare kan de innebära att det blir onödiga uppehåll och stopp i värdekedjan. 
Respondenten uppger även att den globala prispressen på transporter har en hög påverkan 
på hur både priser och lönsamhet ser ut hos transportföretag. Många har mycket små 
marginaler vilket innebär en svårighet att genomföra investeringar och ett upplägg som är 
transportintensiv. Respondenten tror att om transporter hade kostat mer hade hela världen 
mått lite bättre.  
 
Respondenten uppger att trots den höga tillväxten inom e-handeln är det många aktörer i 
ekosystemet kring e-handelsföretagen som sällan tjänar några stora pengar, något som 
måste förbättras framförallt gällande just logistiken. Respondenten tror att en bekräftelse 
såsom “tack för att du bidrar till en hållbar värld” har positiv påverkan på konsumenterna 
men att framförallt en återkoppling på vad pengarna gått till krävs. Respondenten föreslår 
en uppdatering en gång i kvartalet eller halvåret i kundbrev där det uppges hur många som 
valt alternativet miljöfrakt, hur mycket pengar som dragits in samt vad miljöfrakten har 
bidragit till.  
 
4.5 Lager 157 
Lager 157 är en butikskedja som säljer bas- och modeprodukter. Företaget har fokus på att 
sälja prisvärda produkter och har ett begränsat sortiment men säljer stora volymer för att 
kunna pressa ner sina priser. Lager 157 har sin största försäljning i butik och ungefär tio 
procent av den totala försäljningen består av e-handel.  
 
4.5.1 Design av checkout  
Respondent 5 anser att designen av checkouten är väldigt viktig och att den i hög grad kan 
påverka vilket fraktalternativ konsumenten väljer. Alternativet som blir placerat före de 
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andra alternativen upplevs som mest attraktivt vilket kan skapa en möjlighet att påverka 
konsumenten till ett visst val. Respondent 5 menar på att det finns möjlighet att leda 
konsumenten till att välja ett dyrare alternativ som är bättre för företaget. Dock är detta 
något som bör undvikas då det kan innebära en risk för att kunden i slutändan inte väljer 
något alternativ alls utan istället lämnar hemsidan på grund av irritation och en känsla av att 
anse sig lurad. Respondent 5 anser därför att företaget har en möjlighet att påverka med 
hjälp av designen på checkouten, men att det är konsumenten som gör det slutgiltiga valet 
och att de därför bör finnas i åtanke vid skapandet av checkouten.  
 
4.5.2 Fraktalternativ  
Lager 157 har i dagsläget 3 fraktalternativ som de erbjuder sina kunder. Dessa är; (1) 
leverans till butik för 19 kronor, (2) frakt till PostNords utlämningsställe för 50 kronor samt 
leverans samma dag vid beställning innan klockan 15.00. Alternativ 2 erbjuds dock bara på 
vissa orter. Det är en mindre andel konsumenter som beställer leverans samma dag och 
respondent 5 menar att det beror på hur mogen och vilket beteende konsumenterna har. 
Dessa alternativ är framtagna då respondent 5 anser att konsumenten måste kunna välja 
mellan olika alternativ. För Lager 157 är det bästa alternativet att konsumenterna hämtar 
upp sina varor i någon av företagets butiker då det gör att de går in i butiken och kan bli 
exponerade för varorna de erbjuder. Det ger även Lager 157 en möjlighet till att fysisk 
bemöta de konsumenter som valt att handla online. Lager 157 har därför leverans till butik 
som förifyllt alternativ då de vill att konsumenten ska nyttja detta fraktsätt. Lager 157 har 
valt att använda sig av ett förvalt alternativ på hemsidan, vilket är frakt till butik till en 
kostnad av 19 kronor. Detta menar respondent 5 både är på grund av logistiska skäl då det 
blir en kostnadsbesparing att skicka varor till butikerna tillsammans med varuleveranserna 
som går från e-handelslagret, men också för miljörelaterade skäl då färre och större 
leveranser bidrar till färre körda mil. De har även valt att ta betalt för detta alternativ och 
respondent 5 anser att det bör ligga en kostnad på all frakt för att konsumenten ska vara 
medveten om att frakt inte är gratis för företaget.  
 
Då Lager 157 har nischat sig genom att bortse från sitt eget vinstintresse till förmån för 
konsumenten, och erbjuder produkter med bra kvalitet till låga kostnader, har de valt att ta 
betalt för frakten då de inte vill “lura” konsumenten genom att höja priset på varorna för att 
täcka in fraktkostnaderna. Respondent 5 anser dock att konsumenten idag är så pass 
medveten att de förstår att frakt inte kan vara gratis, speciellt inte när företaget redan pressat 
priserna på varorna de erbjuder. Vidare menar respondenten att deras konsumenter har 
större förståelse för att frakten kostar.  
 
4.5.3 Miljö 
Respondent 5 upplever inte att det finns en direkt efterfrågan på miljöfrakt från företagets 
konsumenter, däremot belyser respondenten vikten i att erbjuda någon form av miljöfrakt 
för att vara tydliga med att de tycker detta är en viktig fråga. Respondenten anser även att 
det är konsumenten som avgör om ett fraktalternativ växer eller inte. Respondent 5 menar 
däremot att fraktalternativet där hämtning sker i en av deras butiker är ett alternativ till 
miljöfrakt då det innebär samlastning och färre körda mil. Dock menar respondenten att 
miljöfrakt inte är något som Lager 157 erbjuder idag men att det är bra med miljöfrakt då 
det ger ett alternativ till de som vill driva dessa frågor samt ger en möjlighet för konsumenter 
att göra ett aktivt val till att vara miljömedveten. Sen anser respondenten att det även måste 
finnas andra alternativ för konsumenten då alla frakter inte kan vara miljöfrakter då det kan 
påverka konsumenter som är mer priskänsliga och som gärna väljer ett billigare alternativ.  
 
Respondent 5 vet inte i nuläget om deras konsumenter är villiga att betala för miljöfrakt 
eller inte och uppger att detta kan bero på konsumentens inställning till hållbarhet. 
Respondent 5 tror att en bekräftelse efter köp med miljöfrakt kan vara bra då konsumenter 
ofta vill ha bekräftelse på att de gjort ett bra val. I dagsläget skickar de ut ett mejl efter att 
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en konsument handlat från deras “premium organic-sortiment” som erbjuder hållbara plagg, 
något som ger bekräftelse samt uppmuntrar konsumenten till att göra liknande köp igen. 
Respondent 5 menar vidare att alla har ett ansvar när det kommer till hållbarhet och miljö. 
Däremot anser respondenten att makten ligger hos konsumenten då det är de som gör det 
slutgiltiga valet. Det är dock upp till företaget att erbjuda och tillgodose ett behov eller en 
önskan över att göra miljöval samt ställa krav på fraktföretagen att detta ska finnas.  
 
4.6 Hermine Hold   
Hermine Hold lanserade sin e-handelsverksamhet 2018, men registrerades som bolag 2016. 
Företaget befinner sig inom modebranschen med fokus på att sälja håraccessoarer online. 
Företaget har inga egna fysiska butiker men finns hos flertalet återförsäljare. De säljer inom 
kategorin “affordable luxury” vilket innebär att priset på varorna är något dyrare än 
genomsnittet.  
 
4.6.1 Design av checkout  
Hermine Hold har möjlighet att själva utforma designen på checkouten där den 
huvudsakliga tanken bakom utseendet är att designen ska hållas så enkel som möjligt. 
Respondent 6 tror att ett förvalt alternativ väljs i högre grad än ett förslag som kommer 
längre ned i en lista, detta är något de har märkt i flera avseenden. Respondenten tror bland 
annat att detta kan bero på att konsumenten vill klicka sig vidare och inte läser vilka 
fraktalternativ som erbjuds och är ifyllda. Hermine Hold har därför valt att använda sig av 
ett förvalt alternativ och i dagsläget är detta fri frakt, med DHL som fraktföretag.  
 
Respondent 6 uppger att företaget inom en snar framtid vill implementera miljöfrakt och att 
tanken då är att detta val ska vara förifyllt och ligga högst upp bland fraktsätten. 
Respondenten tror att ett förvalt alternativ kan vara att föredra vid miljöfrakt då detta 
uppmärksammar konsumenter att detta alternativ finns. Respondenten har även tankar på 
att addera en symbol som representerar miljö och hållbarhet, exempelvis ett löv, samt en 
beskrivande text över vad miljöfrakt innebär för att ytterligare tydliggöra för konsumenten 
vad denne bidrar till genom att välja miljöfrakt. Detta är något som kommer att lanseras 
inom snar framtid uppger respondenten.  
 
4.6.2 Fraktalternativ  
I och med att företaget endast funnits online i några månader samt på grund av tidsbrist vid 
lanseringen har de i dagsläget endast två fraktsätt. Inom Sverige är detta fri frakt med DHL 
inom Sverige samt fri frakt med UPS till utlandet. Hermine Holds mål och vision är att i 
framtiden erbjuda miljövänliga fraktsätt, vilket är något de aktivt arbetar med uppger 
respondent 6. 
 
När Hermine Hold först lanserades online erbjöd de inte fri frakt. Varför de i dagsläget 
erbjuder det beror enligt respondent 6 på att de har insett att konsumenter förväntar sig fri 
frakt just nu. Första månaderna hade de frakt för 29 kronor inom Sverige, men efter att ha 
gjort vissa A/B-tester såg de att konverteringen ökade de gånger de erbjöd fri frakt vilket 
innebär att en efterfrågan på detta fanns hos Hermine Holds konsumenter.  
 
4.6.3 Miljö 
Respondent 6 uppger att Hermine Hold har ett starkt hållbarhetstänk och har en ambition av 
att vara ledande inom detta område. Bland annat genom att erbjuda miljöfrakt, och 
respondent 6 uppger att de i nuläget ser över alternativet att kunna leverera samma dag i 
Stockholmsområdet med hjälp av elbilar. Enligt respondenten är målet att alla deras fraktsätt 
ska vara miljövänliga. Respondenten tror även att konsumenter är villiga att betala för 
miljöfrakt och de har därför utforskat olika alternativ med fraktbolagen om vilka 
fraktalternativ som kan vara aktuella för Hermine Hold. De har främst pratat med UPS om 
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detta som hanterar deras frakter utomlands, vilka erbjuder alternativ som handlar om 
klimatkompensation. Detta skulle kosta cirka 11 kronor mer i fraktkostnad per paket, något 
som respondenten tror att konsumenterna är villiga att betala. Den framtida ambitionen är 
trots detta att företaget ska stå för denna kostnad för att möjliggöra fri miljöfrakt till 
konsumenten. Första steget skulle alltså bli att implementera ett miljöfraktsalternativ och 
om detta visar sig fungera bra uppger respondenten att nästa steg blir att försöka göra detta 
alternativ gratis för frakt inom Sverige. 
 
Att ha en bekräftelse efter att konsumenten valt alternativet miljöfrakt tror respondent 6 kan 
vara ett bra sätt och menar på att desto mer information som ges kunden desto mer benägna 
är de att välja miljöfrakt. Detta är även något som respondenten funderat över och vill 
tydliggöra ytterligare för konsumenten genom att göra miljöfrakt förifyllt, ha alternativet i 
en grön färg med en liten logga som representerar hållbarhet samt att det ska finnas en 
textruta som beskriver vad som innebär med miljöfrakt. Respondenten tror även att det kan 
vara en bra idé att skicka en bekräftelse i efterhand via e-post eller nyhetsbrev till 
konsumenten där den totala besparingen redovisas.  
 
Respondenten tror vidare att det största ansvaret gällande hållbarhet ligger hos företaget. 
Detta trots att konsumenten besitter viss makt i det avseendet att de kan välja att handla eller 
inte på en hemsida där ett miljöfraktsalternativ inte erbjuds, men om ett företag inte alls 
erbjuder miljöfrakt anser inte respondenten att företaget har tagit sitt ansvar miljömässigt. 
Vidare uppger respondenten att:  
 

”Jag tycker inte att man har ett ansvar att erbjuda miljöfrakt gratis men man 
måste erbjuda det till kunden.” 

 
Respondent 6 anser vidare att fraktföretagen varit dåliga på att informera om vilka alternativ 
de erbjuder, främst miljörelaterade, om företaget själva inte frågar. Respondenten menar att 
detta borde förmedlas tydligare. Något som skapar ett liknande scenario som det mellan 
företag och konsument, därför menar respondenten att fraktbolagen borde erbjuda förvalda 
alternativ till företagen för att de på ett enkelt sätt ska kunna överblicka vilka alternativ som 
erbjuds samt vilket som passar dem bäst. Förutom den miljömässiga faktorn ser 
respondenten även miljöfrakt som en “unique selling point”, bland annat i sociala medier 
och mailutskick. Genom att kunna framföra att företaget erbjuder miljövänliga 
fraktalternativ tror respondenten att detta inte bara gynnar företaget utan även 
konsumenterna och miljön. Så länge priserna är hållbara hos speditörerna tror respondenten 
att alla vinner på miljöfrakt och därför är detta något de arbetar aktivt med att kunna erbjuda 
inom en snar framtid.  
  
4.7 Fokusgrupp  
Fokusgruppen består av sex personer, två män och fyra kvinnor, som alla är studenter vid 
Umeå Universitet och har någon gång handlat mode på nätet.  
 

Tabell 2 respondenter fokusgrupp 
 

Respondent Ålder Kön 
Respondent A 26 Kvinna 

Respondent B 27 Kvinna 

Respondent C 26 Man 

Respondent D 23 Man 

Respondent E 22 Kvinna 

Respondent F 23 Kvinna 
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4.7.1 Design av checkout  
Inför denna fråga delade vi ut 4 olika generiska checkouter vi tagit fram för detta ändamål, 
se appendix 3–6. Detta för att få en bild av hur konsumenterna hade valt i en verklig situation 
samt hur de påverkas av nudging. Fraktalternativen vi valt att ha med i våra generiska 
checkouter är miljöfrakt för 49 kronor med en leveranstid på 2–3 arbetsdagar, standardfrakt 
för 39 kronor med en leveranstid på 2–3 arbetsdagar samt hemleverans för 89 kronor med 
en leveranstid på 2–5 arbetsdagar. De fyra generiska checkouterna visar på fyra olika 
situationer där samma fraktalternativ, med samma priser, framställs i olika ordning och som 
antingen är förvalda eller inte.  
 
Respondent B, C och D har alla valt den generiska checkouten nummer 1 (appendix 3) som 
favorit. Detta beror främst på att miljöfrakt låg högst upp och var förvalt i listan. Respondent 
C motiverade även sitt val med att det inte står “tack för att du bidrar till en hållbar värld” i 
den sista checkouten under miljöfraktsalternativet. Han menar att om detta hade stått på den 
sista checkouten hade han valt det sista checkouten istället då han föredrar när alternativen 
inte är förifyllda. Respondent F valde checkout 3 (appendix 5) då denna var förvald.  
 
Respondent A och E valde checkoutalternativ nummer 4 (appendix 6) då de båda gillar att 
få välja själv och inte ha ett förifyllt alternativ samt att de gillade att miljöfrakt låg överst. 
Respondent A valde miljöfrakt i det här scenariot men uppger att om skillnaden i pris hade 
varit större mellan miljöfrakt och standardfrakt hade hon valt standardfrakt istället för 
miljöfrakt. Respondent E valde standardfrakt men ansåg trots det att det var bra att 
miljöfrakt låg högst upp och att det är ett bra scenario då det är samma antal fraktdagar 
mellan alternativet och då det bara skiljer 10 kronor. Respondent F valde checkout nummer 
3 (appendix 5) då hon brukar välja det billigaste alternativet när hon handlar online. Hon 
gillade att alternativen stod i prisordning och att det billigaste alternativet var förifyllt.  
 
Således gav de generiska checkouterna ett mixat resultat, fyra av respondenterna har valt 
alternativ där det finns ett förifyllt alternativ, men där en av de fyra hade valt ett icke-ifyllt 
alternativ om bekräftelse funnits på den generiska checkouten nummer 4 (appendix 6). Två 
respondenter föredrog när de själva fick fylla i ett alternativ för att aktivt ta ett beslut.  
 
Samtliga respondenter uppger att det är viktigt att e-handelsföretagens hemsida är enkel och 
tydlig att förstå, de uppger även att idag uppnår de flesta hemsidor dessa kriterier. Alla 
respondenter utom respondent D enades om att sättet valen presenterades i designen att har 
en betydelse för vilka val som genomförs. Respondent B tror att placeringen av alternativen 
kan ha en betydelse för vilket val konsumenterna väljer. Hon tror speciellt att det har en 
påverkan när det handlar om miljöfraktens placering och anser att denna bör ligga högt upp. 
Respondent B uppger även att hon föredrar när fraktalternativen ligger i prisordning men 
hävdar att detta inte gäller för miljöfrakt som hon anser bör ligga högst upp. Även 
respondent E och respondent A anser att ordningen spelar roll och att detta framförallt gäller 
för miljöfrakt. Respondent D anser inte att ordningen spelar roll då han menar på att han 
ändå hade letat upp det billigaste alternativet oavsett ordning då han anser att pris är den 
viktigaste faktorn för honom vid val av fraktalternativ. Respondent D anser även att det 
handlar om medvetenhet, om konsumenten i fråga är prismedveten eller mån om miljön. 
Detta håller respondent E inte med om då hon menar på att:  

 
“En konsument kan vara miljömedveten men behöver inte agera därefter.”  

 
4.7.2 Fraktalternativ  
Respondenterna har olika preferenser vad gäller viktiga aspekter för de fraktalternativ e-
handelsföretag erbjuder. Respondent A och B anser att tiden är en viktig aspekt. Respondent 
A kollar även var produkterna kan hämtas, om det är i närheten av hennes boende eller långt 
ifrån. Respondent E uppger att hon gärna vill kunna spåra sändningen, något som resterande 
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håller med om är en viktig aspekt. Respondent A tar även upp aspekten pris vilket 
respondent B håller med om och beskriver hur hon har valt att använda hämta ut varorna i 
butik då detta var gratis, istället för att betala för fraktkostnaden till ett utlämningsställe.  
 
Respondent D tar upp aspekten att det är lätt att jämföra mellan olika e-handelsbutiker som 
erbjuder samma pris på varan vilket kan leda till att fraktpriset kan vara faktorn som avgör 
vilken hemsida han ska handla från. Därför anser han att fraktpriset är en viktig aspekt när 
han handlar online. Respondent F menar att när det kommer till att beställa just kläder online 
är tidsaspekten inte det viktigaste, därför värderar hon ett billigt fraktalternativ framför att 
få en vara en eller två dagar tidigare. Efter att priset har tagits upp som en viktig faktor 
stämmer hela gruppen in och är eniga om att priset på frakten har stor påverkan.  
 
Det fanns olika åsikter om huruvida ett förvalt alternativ är bra eller inte. Respondent F 
ansåg att ett förvalt alternativ är bra då det direkt visar om det finns ett alternativ som 
erbjuder fri frakt eller inte då detta är det hon är mest intresserad av vid val av fraktalternativ. 
Respondent A menar på att ett förvalt alternativ inte är bra om företaget försöker lura 
konsumenten genom att fylla i det dyraste fraktalternativet som de erbjuder. Hon menade 
på att detta kunde skapa irritation om konsumenten inte uppmärksammar vilket alternativ 
som är förifyllt utan bara klicka sig vidare. Dock hade hon inte samma upplevelse när det 
gällde miljöfrakt utan menade att då detta är för en bra sak hade hon accepterat det 
fraktalternativet och inte blivit irriterad vid en liknande situation. Respondent F anser att 
när det finns ett alternativ som är miljöfrakt ska det inte vara förifyllt. Hon menar på att det 
kan få konsumenten att känna sig tvingad och att en mer positiv attityd fås om konsumenten 
aktivt får göra det valet själv då det är ett bra val och inte bara väljer det för att företaget 
valt det. Respondent C menar att: 
 

“Jag tror att man kan fånga upp många som inte tycker att det spelar någon 
roll med hjälp av ett förifyllt val. Det är de som är pris- eller miljömedvetna 

som aktivt gör ett val. De som inte bryr sig har, varan i fokus och inte 
leveranssättet, de kommer bara klicka sig vidare utan att ändra val om det är 

förifyllt.”  
 

4.7.3 Miljö  
Respondent A belyser faktumet att det är oundvikligt att komma bort från fraktaspekten vid 
köp online. Respondent B och C uppger att de reflekterat över fraktens miljöpåverkan men 
att de ändå väljer att handla online. Respondent C väljer ofta att skicka paketet till 
postombud istället för hemleverans för att spara på miljön. Han menar att han då kan cykla 
och hämta paketet istället för att varan enbart ska transporteras till honom. 
 
Respondent B uppger att hon brukar välja miljöfrakt om det inte skiljer så mycket i pris och 
tycker att det är bra att det alternativet står överst i listan då det gör henne uppmärksam på 
att miljöfrakt finns som alternativ. Respondent C håller med ovanstående. Han anser att: 
 

 “Det bästa alternativet borde vara överst, men sen kanske inte det bästa alltid 
är det billigaste.” 

 
Respondent C menar på att han inte skulle ha valt miljöfrakt om det hade skiljt sig mycket 
i pris eller om det hade inneburit fler fraktdagar. Han anser att det även beror på vilken typ 
av vara han har beställt och hur bråttom han har att få hem den. Även respondent B anser 
att pris och antal leveransdagar är en bidragande faktor till om hon hade valt miljöfrakt eller 
inte, skiljer det sig inte mycket på de båda faktorerna hade hon valt miljöfrakt. Samtliga 
respondenter i fokusgruppen är dock eniga om och anser att det är orimligt att leveranser 
som skickas över hela Sverige kan ha fri frakt. De menar även på att just miljöfrågor är 
något som alla borde bry sig om.  
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Respondent F anser att ett tröskelpris är jobbigt då det “tvingar” konsumenten till att köpa 
mer, alternativt lägga till fler varor i korgen, bara för att få fri frakt som sedan skickas 
tillbaka. Hon anser att detta kan bidra till osunt köpbeteende då det leder till fler returer. 
Detta håller respondent E inte med om då hon gillar tröskelpriserna. Hon tillägger även att: 
 

“Desto säkrare jag är på att sakerna jag köper passar och att jag ska behålla 
det, desto mer benägen är jag att betala frakt.” 

 
Detta är något som de övriga respondenterna håller med respondent E om. Vidare uppger 
respondent E att hon vanligen beställer en hög volym av produkter då frakt inte är inkluderat 
i priset. Respondent B, C och E anser att en bekräftelse såsom “tack för att du bidrar till en 
hållbar värld” bakom ett valt miljöfraktsalternativ är positivt då konsumenter gillar att få 
bekräftelse och feedback. De anser även att det skapar en förståelse över vad de faktiskt gör 
och vad deras val kan bidra med. Respondent C ser även att det vore bra om det stod hur 
mycket leveransen släpper ut, något som kan bidra till eftertanke hos konsumenter inför val 
av fraktalternativ.  
 
En återkoppling via kundbrev där den totala besparingen av utsläpp redovisas, tack vare att 
företagets konsumenter valt miljöfrakt, är något som respondent E tror kan vara intressant. 
Respondent C menar att det vore ännu mer påtagligt om bekräftelse kom direkt i 
orderbekräftelsen. Han säger att ett bra sätt vore om det stod:  
 

“[...] hittills i år har vi sparat x koldioxid tack vare att du och våra kunder 
valt miljöfrakt. Får man bekräftelse i ett separat mail är det nog lätt att 

klicka bort, utan man vill gärna ha en direktbekräftelse direkt i 
orderbekräftelsen. Det måste finnas någon viktig information i mailet som 

inte bara är ‘skräp’ för att man ska få incitament att faktiskt läsa det.”  
 
Detta är något alla respondenter är eniga om och anser att det skulle vara en bra idé. 
Respondent F uppger att det är ett bra sätt för att bli motiverad att välja miljöfrakt igen då 
det syns hur mycket som sparats. Hon menar på att människan gillar bekräftelse och att en 
personlig koppling därför kan vara smart.  
 

Tabell 3. Sammanfattning av empiriska data från fokusgrupp med konsumenter. 
 

 Design av checkout Fraktalternativ Konsumentupplevelse 
 
 

Respondent 

Upplever 
att 

designen 
påverkar 
valet av 

frakt 

Föredrar 
förvalt 

alternativ 
Ser gärna 
miljöfrakt 
som första 
alternativet 

Föredrar 
det 

billigaste 
alternativet 

Föredrar 
miljöfrakt 

Reflekterar 
oftast över 

vilket 
alternativ 
hen väljer 

Ser gärna att 
det finns 

miljöfrakt att 
välja 

Ser 
positivt på 
bekräftelse 

A Ja Nej Ja 3 av 4 
gånger 

1 av 4 
gånger 

Ja Ja Ja 

B Ja Ja Ja 3 av 4 
gånger 

1 av 4 
gånger 

Ja Ja Ja 

C Ja Ja Ja 2 av 4 
gånger 

2 av 4 
gånger 

Ja Ja Ja 

D Nej Nej Ja 4 av 4 
gånger 

0 av 4 
gånger 

Ja Ja Ja 

E Ja Ja Nej 4 av 4 
gånger 

0 av 4 
gånger 

Ja Ja Ja 

F Ja Ja Nej 4 av 4 
gånger 

0 av 4 
gånger 

Ja Ja Ja 
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4.8 Sammanfattning Empiri 
Vid jämförelse av dessa huvudområden mellan respektive företag har vi funnit att samtliga 
företag uppger att de aktivt arbetar med att förbättra hållbarheten. De uppger även att det 
skulle kunna vara en konkurrensfördel att aktivt arbeta med miljö även i slutskedet av 
värdekedjan. Vidare uppger flera av företagen att de inte blivit erbjuden någon form av 
miljöfrakt från leverantörerna och att det upplevs som något de aktivt behövt fråga om. I de 
fall där fraktföretagen erbjuder ett hållbart fraktalternativ är det vanligaste att detta innebär 
klimatkompensation.  
 
Företagen uppger även att de alla har möjlighet att påverka designen på checkouten, om än 
i olika grad, och alla anser även att designens utformning kan påverka konsumentens 
fraktval. Vidare använder alla tillfrågade företag av förvalda fraktalternativ i sina 
checkouter. Samtliga företag förutom Hermine Hold uppger att ansvarsbördan gällande 
hållbarhet är delad mellan fraktföretag, företag och konsumenter. Hermine Hold uppger att 
det främst är företaget som bär ansvar att erbjuda detta på ett bra sätt till konsumenterna. 
Att det finns en möjlighet att påverka konsumenterna genom att förändra designen är 
samtliga e-handelsföretag överens om. Det finns en tydlig uppfattning att det förvalda 
alternativet, hur många alternativ som erbjuds samt att ordningen som alternativen 
presenteras på har en betydlig påverkan på vilket val konsumenten genomför. Vidare uppger 
e-handelsföretagen att bekräftelse i kombination av en uppföljning av hur miljöfrakten 
positivt har påverkat antingen företagets totala eller individens egna miljöutsläpp.  
 
Från fokusgruppen kan vi konstatera att det finns en efterfrågan av miljöfrakt från en grupp 
som generellt brukar vara priskänsliga. Förutom att priset tog upp som en viktig aspekt vid 
val av fraktalternativ reflekterar gruppen även över var varan kan hämtas ut. Även om 
hastigheten på transporten tas upp som en viktig aspekt är det mer i sällsynta fall där varan 
behöver levereras extra fort som respondenterna reflekterar över just hastigheten. Samtliga 
respondenter upplever att de i högre grad väljer ett alternativ som är förifyllt men att det 
ofta beror på att det faktiskt är det alternativ som de önskad ändå. Det har förekommit att 
respondenterna av misstag valt expressfrakt när det varit förifyllt och att det då uppstått en 
känsla av irritation. Däremot är gruppen eniga om att miljöfrakt, även om det inte är det 
billigaste alternativet, kan placeras högst upp och som förifyllt alternativ utan att irritations 
känslor uppstår om det inte är det alternativ de helst önskat. Detta eftersom miljöfrakt till 
skillnad från expressfrakt är något som upplevs positivt.   
 

Tabell 4. Sammanfattning av empiriska data från intervjuer med e-handelsföretag. 
 

 Design av checkout Fraktalternativ Konsumentupplevelse 
 
 

Företag 

Företaget 
kan 
påverka 
designen 

Använder 
sig av 
förvalt 

alternativ 

Designen kan 
påverka 

konsumentens 
val av 

fraktalternativ 

Antal 
fraktalternativ 

Kan tänka sig att 
implementera 

miljöfrakt 

Det kan 
skapas 

positiva 
effekter av att 

erbjuda 
miljöfrakt 

En 
bekräftelse 
kan påverka 

konsumentens 
val 

Wakakuu Ja Ja Ja 4 Ja Ja Ja 

Gant Ja Ja Ja 4 Ja, om alternativen 
blir bättre 

Ja Ja 

Care of 
Carl 

Ja Ja Ja 5 Ja, om alternativen 
blir bättre 

Ja Ja 

Lager 
157 

Ja Ja Ja 3 Anser att miljöfrakt 
uppfylls med 

samlastning till 
butik 

Ja Ja 

Hermine 
Hold 

Ja Ja Ja 1 Ja, implementering 
pågår 

Ja Ja 
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Bakgrund Teoretisk 
referensram Metod Empiri Analys Slutsats

Samhälleliga 
och etiska 
aspekter

5. Analys  
 

 
 
 
 
I analysen kommer tolkningar från både teori och empiri jämföras, utvärderas och 
sammanställas. Den empiriska datan är en sammanställning av de kvalitativa intervjuer vi 
genomfört med olika e-handelsföretag i syfte att ta reda på hur de ställer sig till en eventuell 
implementering av miljöfrakt, hur deras konsumenter syn på miljöfrakt ser ut samt hur stor 
deras möjlighet att påverka designen på checkouten är. 
 
Analyskapitlet erbjuder en tolkning av resultaten med hjälp av vald analysmetod och syftar 
till att verifiera och utforska samband mellan olika faktorer, att identifiera olika mönster 
och generera teorier. Olika tolkningar jämförs och studien ger konkreta förslag där olika 
alternativ jämföras och utvärderas med avseende på de olika alternativens potential.  

 
 
5.1 Design 
Thalers och Sunsteins (2003) definition av en nudge grundas i att individer ska vara fria att 
fatta sina egna beslut, men att valarkitekter kan ge en liten nudge i en riktning med målet 
att nyttomaximera både för individen såväl som för samhället. Vidare uppger författarna att 
individer av olika anledningar inte alltid fattar rationella beslut varvid en valarkitekt som 
designar beslutkontexten kan påverka vilka val som genomförs. En implementering av 
miljöfrakt samt möjligheten att använda nudging som verktyg bygger på att företaget kan 
förändra valarkitekturen. Samtliga företag uppger att de har möjlighet att påverka designen 
av checkouten, ett företag, Wakakuu, uppger att de har begränsad möjlighet eftersom de har 
ett samarbete med Klarna. Trots samarbetet har de möjlighet att påverka vilka alternativ 
som ska finnas och vilket typsnitt som ska användas, vilket innebär att en implementation 
av miljöfrakt samt en nudge är möjlig. Vidare uppger respondenterna från fokusgruppen att 
det är av vikt att designen på hemsidan är estetiskt tilltalande och enkel att navigera. De 
uppger även att de flesta hemsidor som de varit inne på innehar detta. Även respondenterna 
från e-handelsföretagen uppger att det huvudsakliga fokuset gällande designen på 
checkouten är att den ska vara estetisk tilltalande, tydlig och enkel att navigera på.  
 
5.1.1 Beteendegap  
Enligt Lehner et al. (2016, s. 168) fattar individer beslut som inte är förenligt med deras 
preferenser vilket kan kopplas till det beteendegap som visar på skillnaden mellan 
individens tänkande och agerande, vilket bland annat kan bero på bristande eller felaktig 
struktur av information. Detta framkommer i det empiriska resultatet där majoriteten av 
respondenterna i fokusgruppen uppger att det är bra att miljöfrakt finns, men att de själva 
inte väljer det framför ett billigare alternativ. Det framkommer även i det empiriska 
resultatet från fokusgruppen att majoriteten av respondenterna menar att tydlig information 
kring vilken samhällsnytta miljöfrakt innebär hade fått fler att reflektera över sitt beslut och 
då ta samhällsnyttan i beaktning istället för att enbart fokusera på egennyttan. För att lyckas 
med att få fler konsumenter att välja miljöfrakt krävs att utformningen av information görs 
på ett bra och sanningsenligt sätt. Lehner et al. (2016, s. 168) beskriver hur valarkitekturen 
påverkar allmänhetens attityder och beteenden beroende på hur informationen är formulerad 
samt hur den presenteras. Thaler (2018, s. 1285) beskriver hur valarkitekturen kan påverka 
människor som tenderar att vara passiva beslutsfattare, då individen inte reflekterar över 
strukturen. Detta konfirmerades även av fokusgruppen som uppgav att många individer inte 
orkar fatta egna beslut och inte riktigt bryr sig kring vilket alternativ som väljs varav det är 
enkelt att bara klicka sig vidare vid förvalda alternativ.  
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5.1.2 Designens möjlighet att påverka konsumenten 
Valarkitekturen har enligt nudge-teorin en möjlighet att påverka individens val (Thaler & 
Sunstein, 2003) En nudge innebär enligt Johnson et al. (2012, s. 488) en vägvisning i en 
beslutssituation som skapas genom att förändra valarkitekturen. Således bygger konceptet 
nudging på att det finns en möjlighet att påverka individer genom att förändra designen. 
Johnson et al, (2002, s.9) menar vidare att en digital nudge kan ske genom 
standardinställningar, såsom ordningen som konsumenterna initialt stöter på produkter och 
tjänster eller genom förvalda alternativ. Samtliga e-handelsföretag i studien konstaterar att 
designen av checkouten har en hög påverkan på konsumenternas genomförda val. Samtliga 
företag har dessutom strategiskt valt ut vilket alternativ som ligger högst i listan samt vilket 
alternativ som är förvalt. Detta är i enlighet med Samuelson & Zeckhausen (1988, s. 8) som 
konstaterar att placeringen av de olika alternativen har en viktig påverkan för sannolikheten 
för vilket alternativ som blir valt. I likhet med Kahneman (2011, s. 374) som menar på att 
tydlighet är av högsta vikt, konstaterar respondent 3 att checkouten handlar om att göra det 
så enkelt som möjligt för kunden vilket gör att det sista steget innan köpet genomförs är 
relevant. För att nudga konsumenterna till att välja miljöfrakt blir det även viktigt att 
utforma valarkitekturen på ett sådant sätt att det tilltalar det automatiska tankesättet vilket 
kan influeras av en nudge. Steg och Vlek (2009, s. 314) menar på att endast information 
såsom positiv påverkan inte nödvändigtvis leder till ett förbättrat beteende.  
 
Värt att ha i beaktning är att Johnson et al. (2012, s. 488) konstaterar att det inte finns någon 
“neutral” utformning utan designen måste utformas på något sätt. Respondenterna i 
fokusgruppen uppger att de blir påverkad av hur e-handelsföretagen väljer att designa 
utseendet. Däremot beskriver respondenterna hur de, i enighet med libertarian paternalism 
(Thaler & Sunstein, 2003, s.175), trots designen kan förändra tidigare förvalda alternativ 
enligt individens preferenser. Fokusgruppen uppger att de är vana vid att snabbt ögna 
igenom de alternativ som finns innan de klickar vidare.  
 
Från de empiriska resultaten kopplade till fokusgruppen och de generiska checkouterna 
framkommer det att miljöfrakt valdes i högre utsträckning. Detta då det nudgades som 
förvalt alternativ, hade en bekräftande text samt var placerat högst upp i listan. Johnson et 
al. (2012, s. 491) konstaterar att ett förvalt alternativ är en kraftfull nudge. Johnson et al. 
(2012, s. 488) beskriver även att en valarkitekt har möjlighet att påverka människors val i 
form av att ändra ordning på valen, eller designen som helhet. Vidare förklara Baddeley 
(2013, s. 189) att en bekräftelse vid köp är en form av direkt feedback något som tydliggör 
informationen samt påverkar individen positivt.  
 
5.1.3 Förvalt alternativ  
Johnson et al, (2012, s. 491) konstaterar att den typ av nudge som är mest använd av företag 
är användningen av ett förvalt alternativ. I likhet med detta har samtliga e-handelsföretag i 
denna studien ett förvalt fraktalternativ, vidare konstaterar samtliga e-handelsrespondenter 
att ett förvalt alternativ i hög grad påverkar konsumentens köpbeslut. De olika strategierna 
skiljer sig däremot; Gant uppger att de vill få in konsumenter i butiken och således har frakt 
till butik som förvalt fraktalternativ, Wakakuu uppger att de förvalt det alternativ som 
historiskt sett är mest valt och således det alternativ som konsumenterna är mest nöjd med 
medan Care of Carl väljer att ha ett kostnadsfritt fraktalternativ som förvalt eftersom de 
upplever att konsumenterna helst vill ha detta. Sunstein och Reisch (2013, s. 401) beskriver 
att det förvalda valet borde vara det som majoriteten hade valt om de vore adekvat 
informerade. Hermine hold uppger att de vill implementera fler fraktalternativ men att 
tidsbristen har gjort att det i dagsläget enbart finns ett, trots det konstaterar respondent 6 att 
ordningen har stor betydelse för vilket val konsumenten genomför. 
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Respondenterna i fokusgruppen konstaterade att i de fall när det inte fanns ett förvalt 
alternativ fanns det en högre benägenhet att fundera på vilket alternativ som skulle väljas. 
En affinitet för status quo bias, innebär att individer ofta väljer ett förvalt alternativ framför 
att aktivt fatta ett annat val (Öhlander & Thögersen, 2014, s. 344). Däremot valde flera av 
respondenterna ett alternativ som inte var förvalt eller högst upp. Anledningen till detta var 
eftersom flera av respondenterna vi intervjuade var priskänsliga och letade efter det 
billigaste alternativet. Enligt Sunstein och Reisch (2013, s. 400) väljer de flesta individer ett 
förvalt beslut på grund av att de tror att detta beslutet är taget av någon som är välinformerad 
och innehar kunskap de själva inte besitter, varav de litar på att detta är det bästa beslutet. 
Då flera av respondenterna i fokusgruppen inte valde det förvalda alternativet visar detta på 
att de innehar en kunskap om det bästa beslutet för dem, vilket i det här fallet innebar att 
majoriteten av fokusgruppen främst värdesätter det billigaste priset i det flesta fall. 
 
Everett et al (2015, s. 232) konstaterar att sociala aspekter har hög påverkan på individerna 
och att de flesta vill ta beslut som är i enlighet med det majoriteten tar. Likt Everett et al. 
(2015) beskriver respondent C hur det översta alternativet uppfattas som det val de flesta 
individer tar. De respondenter som föredrog ett alternativ som inte var förvalt i den 
generiska checkouten upplevde inte att de blev lurade då miljöfrakt överst. De uppgav att 
när ett alternativ som är bra för miljön är överst är det okej att “råka” välja det alternativet 
även av misstag. Däremot menade flera respondenter på att de tidigare varit med om en 
annan händelse som kan upplevas som ett irritationsmoment, vilket var när expressfrakt 
valts av misstag eftersom det legat som förvalt alternativ. Här ses en tydlig skillnad i hur 
respondenterna uppfattar alternativen och att de anser ett alternativ som är bra både för 
individen och miljön som något positivt trots att det inte är i enlighet med deras primära 
preferenser. Lehner et. al. (2016, s. 176) konstaterar att individer är mindre villiga att bli 
nudgade i frågor som uppfattas som kontroversiella. Majoriteten av respondenterna från 
fokusgruppen anser att transparens inte spelar stor roll när nudgen utförs med ett gott syfte 
där miljön är i fokus, något som tyder på att det inte uppfattas som en kontroversiell fråga. 
Respondenterna menar istället att just miljöfrågor torde väcka ett engagemang hos alla. Vår 
studie visar att deltagarna i fokusgruppen uppfattar ett förvalt alternativ som både det 
rekommenderade alternativet och det som de flesta väljer. Eftersom individer motiveras att 
agera normativt är de mer benägna att följa det förvalda alternativet.  
 
5.1.4 Risker med nudging  
Vid samtal med de intervjuade e-handelsföretagen framkom det att en viktig faktor vid 
implementering av miljöfrakt blir att ta ställning till om detta är något som efterfrågas av 
konsumenterna varav A/B-tester är en viktig del av processen till att införa miljöfrakt. 
Samtliga e-handelsföretag uppgav att det är av hög vikt att känna sin målgrupp och veta vad 
de önskar, något som är i enlighet med Reed et al. (2008, s. 673). Enligt Johnson et al. (2012, 
s. 490) finns det även risker med att ha för många eller för få valalternativ för konsumenten. 
Detta då e-handelsföretaget behöver ha individens perspektiv i åtanke då äldre och yngre 
individer har olika preferenser över hur många val de föredrar (Reed et al., 2008, s. 673). 
De empiriska resultaten indikerar att e-handelsföretagen är medvetna om svårigheten kring 
att välja rätt antal alternativ. Lehner et al. (2016, s. 175) belyser ytterligare en risk vid 
användning av nudging vilket är att det kan anses vara ett orättvist verktyg. Även Felsen et 
al. (2013, s. 208) diskuterar risker med nudging och konstaterar att det kan upplevas som 
att organisationen inte har förtroende för att individen ska ta ett tillräckligt bra beslut. Vidare 
uppger Lehner et al. (2016, s. 175) att alla individer inte är eniga om vad som kan anses 
vara optimalt för individen och samhället. I fokusgruppen framkom det att respondenterna 
hade olika syn på vad de ansåg var viktigast när de genomförde valet av fraktalternativ. 
Delar av fokusgruppen uppger att de inte väljer miljöfrakt då de värderar kostnaden högre 
än miljöpåverkan något som styrker skillnader i vad som kan anses vara optimalt för 
respektive individ. Enighet fanns gällande irritation kring förvalda alternativ som inte var i 
enlighet med deras preferenser och som valts av misstag. Samtliga respondenter är däremot 
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tydliga med att miljöfrakt bör finnas som alternativ samt att det med fördel kan utformas 
som en nudge då de upplever miljöfrakt som något positivt. 
 
5.1.5 Valfrihet  
Thaler och Sunstein (2003, s. 175) beskriver libertarian paternalism som att påverka 
beteenden samtidigt som individen är fri att göra egna val. I likhet med detta kan ett förvalt 
alternativ, miljöfrakt, väljas bort. Vidare menar författarna att en nudge aldrig får bli 
tvingande, inte heller manipulativ. Det finns negativa aspekter som är viktiga att belysa och 
vara medveten om i en diskussion kring en implementering av nudging. Ur det empiriska 
resultatet från konsumenterna framkommer det att konsumenter inte vill känna sig lurade. 
Detta framgår under en diskussion kring när konsumenten har råkat klicka sig vidare för 
snabbt och sedan fått ett icke önskat fraktalternativ. Sunstein (2014, s. 584) förklarar att en 
hög transparens kan förklara för konsumenten att nudgen inte används i syfte att manipulera 
individen och begränsa dess valmöjligheter. Respondent E uppger att det är av vikt att alla 
alternativ är synliga vilket innebär att valmöjligheten tydliggörs. Ingen i vår fokusgrupp 
upplevde våra generiska checkouter som att det fria valet hindrades. Respondent C uppgav:  
 

 “det bästa alternativet borde vara överst, men sen kanske inte det bästa alltid är det 
billigaste”. 

 
Vår fokusgrupp konfirmerar Davari & Strutton (2014, s. 563) som beskriver att även om 
hållbara val är bra i teorin agerar de inte alltid i enlighet med sina preferenser. 
Respondenterna i fokusgruppen menar att de kommer att agera hållbart i en högre 
utsträckning när de har mer pengar, detta resultat skulle kunna bero på vår priskänsliga 
urvalsgrupp som är studenter. Fokusgruppen berättar att de ofta reflekterar på 
framställningen på produkterna och möjligen även hur de transporteras till företagen men 
att de inte reflekterat kring transporten från butik till kund. Med detta i åtanke är det värt att 
ha i beaktning att konsumenter skulle kunna bli irriterade om miljöfrakt anges som förvalt 
alternativ i en situation där individen inte önskar välja miljöfrakt, men råkar göra det genom 
att automatiskt klicka sig vidare i checkouten utan att reflektera över valet.  
 
Ur den empiriska data framkommer argument som stödjer Loewenstein et al. (2015, s. 40) 
som konstaterar att transparens vid nudging inte är en avgörande faktor. En framgångsrik 
nudge är inte enligt författaren beroende av huruvida konsumenten är medveten om nudgen 
eller inte. Detta kan ses i vårt empiriska resultat då respondenterna trots medvetenheten om 
de tydliga skillnaderna på de generiska checkouterna trots detta väljer miljöfrakt, framförallt 
i det scenario då miljöfrakt är placerat högst upp samt förvalt. Respondenterna menar att det 
är positivt om fler omedvetna agerar som nudgen är menad, något som stöds av Sunstein 
och Reisch (2003, s.400) som konstaterar att i en beslutssituation där individer tidigare inte 
har en bestämd preferens kommer fler att följa efter nudgen. Respondent D uppger däremot 
att han alltid kommer att välja det alternativ som han anser är bäst, trots nudgen. Någon som 
innebär att individer som inte anser att miljö är en vital faktor när de ställs inför val av 
fraktalternativ inte heller kommer påverkas av en nudge mot miljöfrakt. Argumentet visar 
att en nudge kan vara effektlös om individen redan innan beslutssituationen har bestämt sig 
vilket alternativ denne ska välja. De empiriska resultaten visar att majoriteten av 
respondenterna i fokusgruppen upplever att en implementering av både miljöfrakt samt en 
nudge är positivt, de påverkas gärna så länge det är i ett gott syfte, som i detta fall när nudgen 
innebär att främja ett hållbart fraktalternativ. Fördelen med nudging enligt vår empiriska 
data är att det inte upplevs som att konsumenterna blir lurade utan att det snarare är ett 
hjälpmedel med syfte att uppmärksamma samt främja hållbara alternativ utan att ta bort 
något alternativ. Således är det upp till konsumenten att göra det slutgiltiga valet.  
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5.2 Frakt 
De intervjuade e-handelsföretagen har olika antal fraktalternativ som varierar mellan ett 
fraktalternativ och upp till fem fraktalternativ. Flertalet av respondenterna från e-
handelsföretagen uppgav att de varken vill ha för få alternativ men att de inte heller vill ha 
för många alternativ, något som de uppger kan göra konsumenterna förvirrade och osäkra. 
(Reed et al., 2008, s. 673) uppger att det inte får finnas för många alternativ eftersom 
konsumenten då kan bli förvirrad. Detta styrks av Johnsson et al. (2012, s. 490) som 
rekommenderar 4–5 alternativ då fler kan leda till hög kognitiv belastning medan få 
alternativ minskar chansen att möta konsumentens preferenser. Vidare uppger företaget att 
designen på checkouten i hög grad kan påverka vilket fraktval konsumenten gör. Något som 
är i linje med grundidén inom nudging, att valarkitekturen kan påverka utfallet (Johnson et 
al., 2012, s. 488).    
 
5.2.1 Prissättningsstrategi på fraktalternativ 
Prissättningsstrategierna hos e-handelsföretagen är varierande och fri frakt är ett 
omdiskuterat ämne på samtliga företag. Care of Carl samt Lager 157 uppger att frakt är en 
stor kostnadspost vilket är i linje med Barsh et al. (2000) undersökning. Care of Carl som 
alltid erbjuder fri frakt menar på att deras konsumenter är införstådda i att frakten är 
inkluderat i priset medan Lager 157 som erbjuder fri frakt till butik vid tröskelpriset 500 
kronor, förklarar att det är viktigt att konsumenterna förstår att frakt inte kan vara gratis. 
 
Boone och Ganeshan (2013, s. 627) uppger att företag erbjuder fri frakt under förutsättning 
att frakten då kommer att locka fler kunder och dessa kunder kommer sannolikt att köpa 
mer per order för att utnyttja rabatten på frakt vilket för företaget leder till ökade totala 
intäkter och vinster. Något som även konfirmeras av våra empiriska resultat. Flertalet av 
företagen vi har intervjuat erbjuder fri frakt över en tröskelpris. Gant uppgav att detta uppges 
vara strategiskt eftersom varukorgen i många fall blir högre då konsumenter gärna lägger 
till produkter för att nå upp till tröskelpriset. Respondent F i fokusgruppen uppger dock att 
hon anser tröskelpris vara ett störande moment då hon känner sig tvingad att lägga fler varor 
i korgen, något som bidrar till ohållbar konsumtion då hon sedan skickar tillbaka dessa 
varor. Detta är dock något som inte alla respondenter är eniga om.  
 
Vi kan från vår empiriska undersökning konstatera att fraktkostnaden spelar en stor roll för 
konsumenter när de väljer fraktalternativ. Även Gümüş et al. (2013, s. 759) menar att en 
tillkommande fraktavgift kan leda till negativa effekter på konsumenters köpbeslut. Vidare 
menar författaren att ett sätt att säkerställa att konsumenten handlar från e-handelsföretaget 
trots oviljan att betala för frakt är genom att erbjuda fri frakt vid medlemskap. Detta är något 
som Gant valt att göra och är även i enlighet med Boone & Ganeshan (2013, s. 627) som 
uppger att fri frakt genom medlemskap kan vara ett sätt att fånga in de konsumenter som 
annars är priskänsliga.  
 
Vid våra empiriska undersökningar har vi funnit att fraktkostnader är något som de flesta 
av våra respondenter anser vara ett störningsmoment. Diacon (2014, s. 177) konstaterar 
dock att en rationell konsument baserar sitt köpbeslut på det totala priset oavsett om priset 
är uppdelad på frakt eller inte. Gümüş et al. (2013, s. 760) menar på att detta oftast inte är 
fallet hos konsumenter, då de inte väger alla kostnader som kan ingå i ett köp likvärdigt 
såsom produktpris, frakt eller andra avgifter. Det finns sedan olika åsikter om hur detta 
påverkar företaget samt på vilket sätt. Gümüş et al. (2013, s. 760) anser att detta tankesätt 
hos konsumenter leder till en underskattning av det totala priset, vilket kan leda till positiva 
effekter på efterfrågan. Schindler et al. (2005) samt Thaler (1985) argumenterar istället för 
åsikten att en uppdelning av det totala priset ger en negativ effekt på efterfrågan. Detta då 
det får konsumenterna att uppmärksamma de adderade kostnaderna som frakt och avgifter 
som de annars inte skulle ha tänkt på (Schindler et al. 2005; Thaler 1985). Respondenterna 
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från fokusgruppen att de jämför totalpriset på samma vara från olika hemsidor och väljer 
det alternativ som totalt sett är billigast. 
 
De e-handelsföretag vi intervjuat har delade uppfattningar om detta och har valt att göra på 
olika sätt. De e-handelsföretag som har valt att erbjuda fri frakt har, genom A/B-tester samt 
andra undersökningar, funnit att deras konsumenter svarar bäst på ett totalpris. I enlighet 
med argumenten som Schindler et al. (2005) samt Thaler (1985) för, kan vi konstatera att 
för Care of Carl och Hermine Hold som således bakat in fraktkostnaden i det totala priset, 
agerar liknande detta tankesätt. Gant, Wakakuu och Lager 157 har valt att inte inkludera 
fraktpriset i det totala priset utan har delat upp produktpris, frakt samt övriga avgifter. 
Respondent 5 ansåg att det fanns en vikt vid att uppmärksamma konsumenten om att frakt 
inte är gratis och ville därför inte inkludera den kostnaden utan istället ha produktpriset och 
fraktkostnader separerade. Lager 157 har dessutom valt att hålla låga priser på sina kläder 
varav respondent 5 inte trodde att en tillkommande fraktkostnad skulle vara något som 
gjorde att konsumenten inte genomförde köpet. Detta tankesätt som Respondent 5 har är i 
enlighet med Gümüş et al. (2013, s. 760) och innebär således att konsumenten underskattar 
det totala priset vilket kan leda till ökad köpvilja.  
 
Care of Carl har valt att använda sig av fri frakt, där fraktkostnaden är inkluderad i 
varupriserna, vilket går i enlighet med vad Schindler et al. (2005) och Thaler (1985), som 
argumenterar om att ett uppdelat pris ger negativa effekter på efterfrågan. De olika 
angreppssätten som e-handelsföretagen valt att använda sig av ger olika effekt och bekräftar 
olika teorier beroende på vilken målgrupp e-handelsföretaget riktar sig mot. Det blir viktigt 
att känna sin målgrupp och att ta reda på vad de efterfrågar. Detta bekräftar även Stewart 
och Pavlou (2002, s. 377) som menar på att det idag är enkelt för konsumenten att ta reda 
på information och jämföra med konkurrerande företag varav en kommunikation där 
konsumenten är i centrum blir viktig. Genom att veta konsumentens preferenser kan e-
handelsföretaget ta ett beslut om priset ska vara uppdelat för att främja uppmärksamhet om 
fraktens påverkan på miljön eller om det ska vara ett totalpris för att konsumenten inte ska 
behöva väga in ytterligare prisfaktorer som kan påverka deras beslut om köp.  
 
Då samtliga av våra tillfrågade e-handelsföretag valt att antingen erbjuda fri frakt eller fri 
frakt vid tröskelpris kan vi dra slutsatsen att e-handelsföretag upplever att konsumenter idag 
gärna vill att frakten är kostnadsfri. Vid intervju med fokusgruppen framkom att alla 
respondenter, förutom respondent F, ansåg att desto säkrare de var på att produkterna de 
köpte passade och att de skulle behålla dem, desto mer benägna var de att betala frakt för 
varorna. Merparten av respondenterna uppger även att miljöfrakt är något som de skulle 
kunna tänka sig att betala en mindre summa för. Detta innebär att majoriteten av 
respondenterna från fokusgruppen inte enbart efterfrågade fri frakt, utan att det även finns 
tillfällen då de är beredda att betala för frakten.  
 
Det blir viktigt för e-handelsföretagen att vid en eventuell implementering av miljöfrakt 
fundera över huruvida denna kostnad bör läggas på det totala priset, i enlighet med Gümüş 
et al. (2013, s. 760) eller om det bör vara en synlig tillkommande kostnad för konsumenten, 
enligt Schindler et al. (2005, s. 46). Detta för att uppmärksamma att frakt inte är gratis 
varken kostnadsmässigt eller miljömässigt. Parsa et al. (2015, s. 219) uppger att för att 
konsumenterna ska kunna dra fördel av ett företags CSR arbete är det viktigt att det finns 
tillgänglig information för kunden. Ett erbjudande om miljöfrakt är i linje med detta och 
något som uppmärksammas av konsumenten. Vi anser därför att trots de positiva effekter 
som kan uppstå av att erbjuda ett totalpris bör miljöfrakt kosta för konsumenten att 
uppmärksamma konsumenterna om fraktens påverkan på miljön och uppmuntra dem till att 
bidra och göra skillnad.   
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5.2.2 Möjlighet att ta betalt för frakt 
Lager 157 uppgav att det är en självklarhet att ta betalt för frakt då de anser att frakt inte är 
en kostnad de kan erbjuda gratis till sina konsumenter. De menar att konsumenter bör vara 
så pass informerade idag att de inser att frakt kostar, både ekonomiskt och miljömässigt. 
Detta i enlighet med Lewis (2006, s. 13) som menar att tillkommande kostnader för frakt 
kan vara stora vilket ger incitament till att ta betalt för frakten. Trots detta upplevs 
möjligheten att ta betalt för frakt vara en utmaning för samtliga företag vi intervjuat. 
Däremot uppgav respondent 1 från Wakakuu att det kan finnas en möjlighet att konsumenter 
är villiga att betala för miljöfrakt. Även respondent 2 från Gant trodde att vissa av deras 
konsumenter skulle kunna vara villiga att betala för miljöfrakt om det endast innebar en 
skillnad på några kronor samt att leveranstiden inte påverkades. Respondent 4 från Care of 
Carl menade på att konsumenter mest troligt tycker att implementering av miljöfrakt är en 
bra ide, men respondenten trodde inte att konsumenterna skulle agera på det sättet som de 
tycker. Detta i enlighet med Reed et al. (2013, s. 36) som menar att människan agerar 
irrationellt trots att de har all viktig information om alternativen och borde inse vad som är 
mest optimalt för dem.  
 
En orsak till att vår fokusgrupp inte valde miljöfrakt, trots att de uppgav att miljön är en 
viktig aspekt var att kostnaden för miljöfrakt var högre än andra fraktalternativ. I likhet med 
detta uppger Reed et al. (2013, s. 36) att individer inte alltid agerar i enlighet med dennes 
preferenser. Bland annat då fokusgruppens respondenter menade på att de vid val av 
miljöfrakt hade valt ett annat alternativ om prisskillnaden hade varit större. I exemplet med 
våra generiska checkouter skiljde det tio kronor mellan alternativen vilket baseras på DHL:s 
pris för miljöfrakt som ligger på fem kronor per paket. Respondenterna från fokusgruppen 
uppgav att prisskillnaden inte var markant, vilket gjorde miljöfrakt till ett relevant alternativ. 
Respondent 1 uppgav att hon valde miljöfrakt i ett av dessa scenarion men menade på att 
om skillnaden i pris hade varit större mellan miljöfrakt och andra möjliga fraktalternativ, 
som i detta fall var det billigare alternativet, hade hon valt bort miljöfrakt även i detta 
scenario. Detta visar på att priset spelar en stor roll och trots att kunder gärna vill agera 
hållbart så gör de inte det ifall priset är för dyrt. Ett sätt att få konsumenter att välja miljöfrakt 
är genom att använda sig av teorin kring middle option bias. Den handlar om att 
konsumenter i hög grad väljer det alternativ som kostnadsmässigt ligger i mitten 
(Christenfeld, 1995, s. 51). Detta skulle kunna innebära ett exempel där ett e-handelsföretag 
erbjuder ett billigt fraktalternativ, miljöfrakt till ett lite högre pris samt ett dyrare alternativ. 
Detta skulle kunna få fler konsumenter att välja miljöfrakt då den i ett sådant scenario 
kostnadsmässigt befinner sig i mitten.  
 
I kontrast till detta uppger Lewis et al. (2006, s. 51) att den relation som finns mellan orderns 
storlek och fraktkostnader kan vara avgörande när en individ tar beslut över att genomföra 
ett köp eller inte. Detta kan kopplas till respondent 1 som uppger att deras konsumenter, 
som vanligen innehar en högre varukorg prismässigt då deras produkter är av det dyrare 
slaget, inte är känsliga för att betala frakt. Detta konfirmeras även av Respondent E från 
fokusgruppen som uppger att hon vanligen beställer fler antal produkter om frakten inte är 
fri.  
 
5.3 Miljö 
Från tidigare teori kan vi konstatera att det finns en relevans i att implementera miljöfrakt. 
Detta då EU tagit fram klimatmål i ett försök att reducera utsläpp (KNEG, 2018, s. 12). Ett 
ökat hållbarhetsarbete i värdekedjan blir därför viktigt för företag och är något som 
majoriteten av respondenterna från de intervjuade e-handelsföretagen uppger. Genom 
samtal med både respondenter från e-handelsföretag och konsumenter har vi funnit att 
majoriteten anser att ansvarsbördan angående hållbarhet är delad mellan aktörerna. Hermine 
Hold ansåg dock att det största ansvaret borde ligga på e-handelsföretagen då de har makten 
att erbjuda alternativet till konsumenterna. Vi har även funnit att det finns en vilja hos 
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konsumenterna att e-handelsföretagen erbjuder miljöfrakt som alternativ samt att även e-
handelsföretagen ser positiva fördelar med att implementera miljöfrakt. Detta i enlighet med 
Kumar och Reinartz (2016, s. 62) som menar på att företaget kan skapa värde till 
konsumenterna genom att ta reda på vilka faktorer konsumenterna anser är av betydelse. 
Detta innebär att båda parter eftersöker någon typ av miljöfrakt, trots detta verkar det som 
att det i dagsläget inte verkar finnas någon optimal lösning som tillfredsställer alla parter. 
Flera respondenter från e-handelsföretagen belyste fraktföretagens ansvar att informera e-
handelsföretagen om vilka fraktalternativ som finns att tillgå. Detta är även något som 
respondenterna för övriga e-handelsföretag tog upp och ansåg var en viktig del. Detta visar 
på att fraktföretagen har en stor del i att skapa ett attraktivt och hållbart utbud för e-
handelsföretagen att köpa in.  
 
Kumar (2016, s. 62) uppger att företag kan skapa värde genom att belysa unika egenskaper 
gentemot andra företag. Samtliga e-handelsföretag i vår studie uppgav att det fanns 
konkurrensfördelar att vinna genom att ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Miljöfrakt skulle 
därför enligt vårt empiriska underlag kunna klassas som en sådan konkurrensfördel. Detta 
är något som stödjs av Ferreira & Ribeiro (2017) samt Parsa et al. (2015) vilka uppger att 
konsumenter är villiga att betala ett högre pris för samma produkt av ett företag som arbetar 
aktivt med hållbarhet. Från de empiriska resultaten kan vi konstatera att de intervjuade e-
handelsföretagen arbetar aktivt med CSR, trots detta är det ingen som erbjuder miljöfrakt i 
dagsläget även om Hermine Hold uppger att de just nu är i implementeringsprocessen. 
Respondent 6 menar på att Hermine Hold vill kunna erbjuda miljöfrakt till sina konsumenter 
och är även måna om att deras konsumenter ska välja det alternativet vid en implementation. 
Respondent 6 uppger därför att de kommer undersöka huruvida deras konsumenter är villiga 
att betala för detta alternativ eller inte, och om det visar sig att konsumenterna föredrar fri 
frakt kommer de arbeta för att ta fram ett miljöfraktsalternativ som är fritt från kostnader 
för konsumenten. Att ha konsumentens preferenser i åtanke vid implementering av 
fraktalternativ överensstämmer med Duncan och Moriarty (1998, s. 10) som menar att en 
god kommunikation är en av grundpelarna i relationen mellan företag och konsument för 
att ett fungerande samspel ska finnas.  
 
Samtliga respondenter för e-handelsföretagen uppger att fraktföretagen som anlitats arbetar 
aktivt med hållbarhetsarbete, vidare uppger både respondent 2 och 4 att fraktföretagen i 
dagsläget inte erbjuder ett, enligt dem, tillräckligt bra fraktalternativ vilket är orsaken till att 
de inte erbjuder miljöfrakt till sina konsumenter i dagsläget. Respondenterna för de 
intervjuade e-handelsföretagen nämner även att det finns en svårighet med att definiera 
miljöfrakt. Skillnaden mellan vad miljöfrakt innebär för olika fraktföretag kan ha en negativ 
påverkan på e-handelsföretag som är intresserade av att köpa tjänsten. En branschstandard 
är därmed något som majoriteten av respondenterna från e-handelsföretagen uppger saknas.  
 
5.3.1 Utbud och efterfrågan på miljöfrakt  
Respondent 4 menar på att den part som har makten gällande utbud är konsumenten. Detta 
i likhet med Umit och Krishnamurthy (2007, s. 54) som konstaterar att konsumenter idag 
har större tillgång till information vilket ger potential att förändra marknaden. Detta kan 
även ses i fokusgruppen som menar på att ansvarsfrågan är delad och att e-handelsföretag 
bör erbjuda miljöfrakt  att konsumenter har möjlighet att välja ett sådant alternativ. Samtliga 
e-handelsföretag uppger att de aktivt arbetar med att undersöka vad konsumenterna 
efterfrågar för att på sådant sätt matcha utbudet.  
 
Det finns en trend för ett ökat hållbarhetstänk hos konsumenterna vilket är något som 
framkommer hos samtliga företag som intervjuats. Samtliga e-handelsföretag var även 
överens om att det finns positiva effekter av att implementera miljöfrakt, något som stämmer 
överens med Davari och Strutton (2014, s. 565) som beskriver att ett sätt att behålla 
konsumenter kan vara genom att erbjuda ett hållbart fraktalternativ. Alla respondenter från 
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e-handelsföretagen upplevde dock inte att det fanns en efterfråga från deras konsumenter på 
miljöfrakt. Lager 157 upplevde inte att detta efterfrågas av deras kunder, däremot såg de 
vikten av att erbjuda kunderna ett sådant alternativ för att belysa vikten av denna fråga. 
Lager 157 ansåg vidare att deras alternativ med frakt till butik kunde liknas vid ett 
miljövänligt alternativ då detta innebar samlastning och därmed färre skickade leveranser.  
 
Davari och Strutton (2014, s. 565) anser att konsumenter vill ha miljöfrakt som alternativ. 
Dock upplevde både respondent 2 och respondent 4 från e-handelsföretagen att 
konsumenter inte alltid agerar efter deras övertygelse. Detta är något som stöttas av grunden 
inom beteendeekonomi som konstaterar att individer inte är nyttomaximerande (Thaler, 
2016, s. 1587; Diacon, 2014, s. 177). Vidare stöttas det även av Ha-Brookshire och Norum 
(2011, s. 334) som konstaterar att konsumenter kontinuerligt gör ett val mellan hållbara 
alternativ som ofta är dyrare och mellan icke-hållbara alternativ vilka kan erbjuda andra 
förmåner för konsumenten. Detta kan resultera i att konsumenter inte agerar i enlighet med 
deras önskan om att agera hållbart.  
 
Hoch och Lowenstein (1991, s.504) konstaterar att konsumenter inte reflekterar över 
långsiktiga konsekvenser utan värderar omedelbara belöningar högre än större långsiktiga 
belöningar. Detta kan ses i vårt empiriska resultat då respondenterna i fokusgruppen vet att 
en miljöfrakt är “bättre” ur ett långsiktigt perspektiv men har trots detta valt ett billigare 
fraktalternativ i majoriteten av de generiska checkouterna. Således kan vi konstatera att en 
nudge exempelvis i form av förvalt alternativ eller feedback vid köp skulle kunna vara ett 
bra alternativ vid implementering.  
 
Det handlar inte bara om konsumentens efterfrågan utan även om utbudet som finns att tillgå 
för e-handelsföretagen. Här har vi funnit i vår empiriska studie att samtliga e-handelsföretag 
upplever att utbudet inte matchar deras efterfrågan vilket har gjort att de avvaktat med att 
implementera miljöfrakt. Hermine Hold är även ett av företagen som upplever att 
fraktföretagen varit dåliga på att informera om vilka fraktalternativ de erbjuder, något som 
skapar okunskap och minskad efterfrågan från e-handelsföretagens sida. Om e-
handelsföretagen inte är medvetna om att miljöfrakt existerar kan de således inte erbjuda 
sina konsumenter ett sådant alternativ heller då inget utbud finns. Det finns alltså ett intresse 
och en efterfrågan hos e-handelsföretagen att implementera miljöfrakt, vilket gör det 
signifikant för fraktföretagen att möta detta och erbjuda ett attraktivt utbud. Samtidigt 
behöver e-handelsföretagen se en efterfrågan från sina konsumenter för att vilja 
implementera ett miljöfraktsalternativ, vilket de olika e-handelsföretagen upplevde i olika 
hög grad från sina respektive konsumenter. 
 
5.3.2 Är miljöfrakt det optimala beslutet? 
Enligt Sunstein & Reisch (2013, s. 401) bör en nudge vara utformad på ett sådant sätt att 
nudgen riktar sig mot det val majoriteten hade valt om de vore fullständigt informerade. Att 
nudga mot miljöfrakt bygger på att e-handelsföretaget kan konstatera att miljöfrakt är det 
val majoriteten hade valt om de vore fullt informerade om situationen och samtliga 
kostnader samt om de hade kunskap kring alla fördelar och nackdelar som är kopplat till 
beslutet. Som tidigare nämnt innebär en nudge att valarkitekturen designas på ett sådant sätt 
att det enkla valet blir det optimala för individen, samhället eller en kombination av de båda. 
Thaler (2016, 1587) konstaterar att individer inte alltid agerar i enlighet med sina 
preferenser och menar därför att en nudge kan behövas.  
 
Att miljöfrakt är optimalt för samhället i stort går med enkelhet att konstatera vid jämförelse 
med andra fraktalternativ. Vad som är optimalt för majoriteten av konsumenterna är 
däremot svårt att avgöra. Detta eftersom varje enskilt företag innehar en unik kombination 
av konsumenter samt då vårt empiriska resultat från fokusgruppen tyder på att individer 
anser att miljöfrakt är en bra idé men att de inte alltid agerar i enlighet med detta. Samtidigt 
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visar det empiriska resultatet på att konsumenter anser att en nudge mot miljöfrakt är en bra 
idé då det är det bästa för samhället i stort. Att individer fokuserar på omedelbar nytta istället 
för att reflektera över långsiktiga konsekvenser (Hoch & Lowenstein, 1991, s. 504), kan ge 
en insikt till varför individer från fokusgruppen uppger att de anser att miljöfrakt är bra men 
ändå väljer det kortsiktiga och ekonomiskt korrekta valet, att ta det billigare 
fraktalternativet. Således drar vi slutsatsen att miljöfrakt är optimalt för samhället samt att 
konsumenter inte upplever det som något negativt när en nudge till fördel för miljöfrakt 
sker.  
 
5.3.3 Bekräftelse efter köp 
Mckenzie-Mohr och Schultz (2014, s. 41) uppger att feedback är nödvändigt för att uppnå 
ett önskat resultat. Att ge bekräftelse och feedback styrks av den empiriska undersökningen 
då Lager 157 uppgav att de arbetar med liknande uppföljning efter att en konsument köpt 
en hållbar produkt. Att ge feedback till konsumenter efter val av miljöfrakt kan därför vara 
signifikant för att konsumenterna ska välja miljöfrakt igen. Detta kan även kopplas till det 
empiriska resultatet då samtliga e-handelsföretag vi intervjuat ansåg att en bekräftelse till 
konsument vid val av miljöfrakt var viktigt. Även vid intervjun med fokusgruppen framkom 
det att de flesta respondenter ansåg att detta kunde vara ett bra alternativ. Respondent B, C 
och E tyckte att en bekräftelse i form av en text vid miljöfraktsalternativet var positivt då de 
ansåg att konsumenter gillar att få bekräftelse för de val de gör samt att det skapade en 
förståelse över valet. Detta stämmer överens med Baddeley (2013, s. 189) som anser att 
direkt feedback är en användbar del för att tydliggöra information direkt för konsumenter. 
Det stämmer även överens med Thaler och Sunstein (2009, s. 99) som anser att positiv 
bekräftelse bör ges när individen tar “rätt” beslut. Vidare ansåg både respondenterna från 
fokusgruppen samt e-handelsföretagen att en direkt återkoppling över vad den enskilda 
konsumentens order bidragit med att minska i utsläpp kunde vara ett bra alternativ.  
 
Dock ansåg några av fokusgruppens respondenter att det kommer krävas mer än bara en 
bekräftelse direkt vid köp för att få konsumenterna att uppmärksamma och ta till sig 
informationen, något som även respondenterna för e-handelsföretagen tog upp. Respondent 
C från fokusgruppen menade på att han inte läser mejl eller utskick där det inte finns någon 
signifikant information han måste ta del av, därför föreslog han att denna information skulle 
ligga direkt i orderbekräftelsen för att öka konsumentens incitament att läsa informationen. 
Respondenterna för e-handelsföretagen hade alla olika idéer och tankar på hur bekräftelse 
och feedback ytterligare kunde genomföras, bland annat genom rabattkuponger för de som 
väljer miljöfrakt samt återkoppling via kundbrev där den totala besparingen av utsläpp 
redovisas. Respondenterna för fokusgruppen hade liknande idéer som respondenterna för e-
handelsföretagen över vidare bekräftelse utöver den text vi föreslagit. Att återkoppla vid ett 
senare tillfälle blir en typ av indirekt feedback vilket är lämpligt att använda för att visa på 
prestationer som åstadkommits över en längre tid samt motivera för fortsatt framtida 
beteende (Baddeley, 2013, s. 189). Respondent 6 trodde även på att tydliggöra ytterligare 
genom att skriva texten i en grön färg samt lägga till en logga bredvid 
miljöfraktsalternativet, exempelvis i form av ett löv, för att främja det hållbara valet. Detta 
är i enlighet med Kahneman (2011, s. 374) som menar på att budskapet bör vara tydligt och 
enkelt för att skapa engagemang och förståelse över kontexten.  
 
5.4 Digital nudging  
Samtliga respondenter från e-handelsföretagen uppgav att företaget har möjlighet att 
påverka designen på checkouten, vilket innebär att ett miljöfraktsalternativ skulle kunna 
implementeras. Schneider et al. (2018, s. 73) beskriver hur företag i en onlinemiljö praktiskt 
kan implementera en nudge i fyra steg; (1) Definiera målet, (2) förstå användarna, (3) 
designa nudgen, (4) testa nudgen. Studiens syfte samt de empiriska resultaten innebär att 
målet med nudgen är att implementera samt få konsumenter inom modebranschen online 
att välja miljöfrakt framför andra typer av fraktalternativ. Användarna beskrivs som 
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konsumenter inom modebranschen online som önskar miljöfrakt men som inte alltid agerar 
i enlighet med sina preferenser. Designen av nudgen sker genom att förändra valarkitekturen 
på ett sådant sätt att hänsyn tas till status quo bias genom att placera miljöfrakt som förvalt 
alternativ, samt förstärkning i form av en bekräftelse såsom “tack för att du bidrar till en 
hållbar värld”. Denna bekräftelse kan ta form i både månadsbrev och orderbekräftelse eller 
någon av de två alternativen. Slutligen kan nudgen testas genom A/B-tester, något som 
flertalet av respondenterna från e-handelsföretagen uppger att de redan använder. Genom 
A/B-testerna kan e-handelsföretagen skapa förståelse av användarna samt hitta 
förbättringsmöjligheter och därefter göra en ny design på nudgen för att återigen genomföra 
A/B tester. I enlighet med de empiriska resultaten har följande modell tagits fram för att 
implementera en nudge mot miljöfrakt inom modebranschen online.   
 

 
 

Figur 4. Föreslagen modell för att implementera samt öka andelen miljöfrakt inom 
modebranschen online med nudging som verktyg.  

Anpassad från: (Schneider et al, 2018, s. 73) 
 
 
 

1. Definera målet 
Ökad andel miljöfrakt

2. Förstå användarna 
Företagets konsumenter 

Förvalt alternativ och 
feedback påverkar positivt 

3. Designa nudgen 
Förvalt alternativ 

Feedback vid och efter köp

4. Testa nudgen
Genomföra A/B test
Analysera A/B test 
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6. Slutsats 
 

 
 
 
 
Det här kapitlet ämnar återknyta till studiens problem och syfte. Slutsatsen bygger på den 
analys som gjorts och utvecklar denna ytterligare. Kapitlet innehåller även en mer allmän 
diskussion av resultaten, deras begränsningar samt studiens samhälleliga och sociala 
implikation. Kapitlet avslutas med att ge vidare ges rekommendationer till företag baserat 
på slutsatserna.  

 
 
6.1 Studiens slutsats 
Vår studie avser att besvara problemformuleringen “Hur kan e-handelsföretag inom 
modebranschen använda nudging för att få konsumenter att välja miljöfrakt?”. För att 
besvara denna frågeställning har flertalet intervjuer med e-handelsföretag samt en 
fokusgrupp med konsumenter genomförts. Värt att beakta är att de intervjuade företagen 
besitter olika unika egenskaper, gällande exempelvis omsättning, målsättning och olika 
typer av målgrupper vilket innebär att det finns skillnader i hur konsumenterna resonerar 
kring miljöfrakt. För att ytterligare ge ett djup till studien har vi valt att ha en kompletterande 
intervju med ett fraktföretag samt kontakt via mejl med ytterligare ett fraktföretag. Studiens 
huvudsakliga resultat visar att e-handelsföretag med fördel kan använda sig av nudging på 
sina digitala plattformar genom att anpassa utformningen av beslutssituationen för att 
påverka konsumenter att välja miljöfrakt. Vidare visar vår empiri att det finns en efterfrågan 
hos både konsumenter och e-handlare på miljöfrakt. I kontrast till detta agerar inte alltid 
konsumenter i enlighet med sina preferenser, något som innebär att en digital nudging vid 
utformning av designen för ett e-handelsföretags checkout är fördelaktigt. Vi har även 
uppmärksammat ett potentiellt förbättringsområde kring kommunikationen mellan e-
handelsföretag och fraktföretag gällande utbud och efterfrågan av miljöfrakt. I avsnitt 6.2 
presenteras en praktisk rekommendation till hur e-handelsföretag kan implementera 
miljöfrakt med hjälp av nudging. Rekommendationen behandlar utformningen av designen 
av beslutssituationen som tas vid checkouten för e-handelsföretag inom modebranschen, i 
syfte att uppmuntra konsumenter till hållbara beslut.  
 
6.2 Rekommenderad tillämpning av nudging  
Från ovanstående analys kan vi konstatera att en implementering av miljöfrakt är praktiskt 
möjligt. Majoriteten av e-handelsföretagen i studien har möjlighet att påverka både designen 
av valarkitekturen samt vilka fraktalternativ som erbjuds. Ett av företagen uppger en viss 
begränsning kring designen av valarkitekturen men har trots det möjlighet att påverka vilka 
fraktalternativ som erbjuds. Vidare finns det ett genomgående intresse av miljöfrakt från de 
intervjuade e-handelsföretagen, med förbehållet att fraktföretagen bör utvecklas inom 
området och erbjuda “bättre” logistiklösningar. Vi kan även se att det finns en efterfrågan 
hos både konsumenter och e-handelsföretag på just miljöfrakt. Med respondenternas 
djupgående svar som grund, kan vi konstatera att nudging inte är ett begrepp som är allmänt 
känt inom modebranschen online. Trots detta vittnar e-handelsföretagen om att de outtalat 
arbetar med aktiviteter relaterat till nudging där design, konsumentbeteende och 
värdeskapande har identifierats som de centrala processerna. Nudging förekommer 
exempelvis genom användningen av ett förvalt alternativ, något som e-handelsföretagen 
uppger påverkar konsumenterna. Även om e-handelsföretaget själva inte kallar det nudging 
beskriver samtliga hur de kan påverka konsumenten att genomföra ett val framför ett annat 
genom att förändra utformningen på designen.  
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Trots variation i omsättning, prisnivå och antal butiker indikerar de empiriska resultaten att 
liknande reflektioner kring miljöfrakt förekommer, något som visar på att omsättning samt 
storlek på företag inte har någon signifikant betydelse utan att det snarare är utbudet av 
miljöfrakt samt konsumenternas efterfrågan som påverkar. Det empiriska resultatet 
indikerar att en nudge faktiskt behövs då respondenterna i fokusgruppen uppger att de vill 
att e-handelsföretag ska erbjuda miljöfrakt, samtidigt som de flesta valde att inte ta det 
alternativet i de generiska chekouterna. Även om konsumenterna vill agera hållbart är det 
svårt för e-handelsföretag att tillhandahålla den typen av service om konsumenterna senare 
inte kommer att välja det alternativet. Utifrån detta resonemang kan vi konkludera att 
företag har möjlighet att implementera miljöfrakt samt att de praktiskt kan använda nudging 
som ett verktyg för att få ett ökat antal besökare som konverterar till att bli konsumenter av 
miljöfrakt 
 
Samtliga e-handelsföretag uppgav även att de tror att det finns positiva effekter att vinna 
genom att implementera miljöfrakt, varav vi rekommenderar att en sådan implementering 
kompletteras med en nudge i form av förvalt alternativ. Detta får även stöd av 
respondenterna från fokusgruppen som uppgav att trots att de kunde bli irriterade på att 
vissa företag använder sig av förvalda alternativ, var detta inte något som uppstod om det 
förvalda alternativet var miljöfrakt. De ansåg att då miljöfrakt är för en bra sak såg de 
snarare att det var bra att detta blev uppmärksammat.  
 
En användning av förvalt alternativ är något alla tillfrågade e-handelsföretag har valt att 
använda sig av. Detta då samtliga respondenter från e-handelsföretagen anser att det är ett 
bra och effektivt sätt att påverka konsumenten till att välja ett visst fraktalternativ. Den 
vetenskapliga litteraturen rekommenderar att välja det alternativ som majoriteten hade valt 
om de vore adekvat informerade då nudging i form av förvalt alternativ annars kan leda till 
irritation hos konsumenter.  
 
Den modell vi tagit fram under avsnitt 5.4 visar på hur ett e-handelsföretag praktiskt kan 
använda nudging som ett verktyg för att öka andelen konsumenter som väljer miljöfrakt. 
Genom att kontinuerligt testa och förbättra hemsidans design genom A/B-tester kan e-
handelsföretaget säkerhetsställa att nudgen faktiskt är önskvärd av konsumenterna. 
Resultatet indikerar på att det är av vikt att e-handelsföretagen kontinuerligt arbetar på att 
förbättra och optimera sin valarkitektur. Detta eftersom empirin visar på att de konsumenter 
som inte innehar kunskap kring valet har en tendens att följa valarkitekturen. Det visar även 
på att företagen har en skyldighet att ha en transparens gentemot konsumenterna samt att de 
bör reflektera över hur de leder konsumenterna. Genom att ha konsumenternas åsikter och 
preferenser i åtanke vid utformningen av checkouten kan risken för att konsumenter överger 
varukorgen minskas.  
 
Litteratur samt empiriska data indikerar att det är av vikt för e-handelsföretagen att 
informera kring CSR samt kommunicera vikten av att konsumenterna kan vara med och 
påverka företagets hållbarhetsarbete. Att lägga till en bekräftelse efter köp var något som 
samtliga respondenter från e-handelsföretagen tyckte var en bra idé. De flesta ansåg dock 
att endast en bekräftande text vid miljöfraktsalternativet inte skulle räcka utan att det även 
skulle krävas andra sätt, såsom feedback i form av redovisning av den totala besparingen i 
ett nyhetsbrev eller direkt i orderbekräftelsen. Detta är även något som respondenterna från 
fokusgruppen ansåg skulle krävas för att belysa vikten av att välja miljöfrakt samt för att 
uppmuntra dem att välja det igen.  
 
Vår slutliga rekommendation för modeföretag inom e-handelsbranschen är att implementera 
en beslutsdesign där miljöfrakt står som förvalt alternativ. Prisstrategin som används bör 
även vara anpassad efter företagets konsumenter. Direkt feedback i form av en text som 
bekräftar konsumentens fraktval samt en indirekt feedback där besparingen av utsläpp som 
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konsumenten bidragit till genom att välja miljöfrakt kan med fördel användas i samband 
med nudgen. Den indirekta feedbacken bör redovisas på lämpligt sätt, exempelvis genom 
nyhetsbrev eller som information inkluderat i orderbekräftelsen. Genom kontinuerlig 
användning av A/B tester i steg tre av implementationsfasen kan beslutsarkitekten kartlägga 
hur en lyckad form av nudge bör utformas.  
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Bakgrund Teoretisk 
referensram Metod Empiri Analys Slutsats

Samhälleliga 
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aspekter

7. Samhälleliga och etiska aspekter 
 

 
 
 
Kapitel 7 behandlar de samhälleliga och etiska aspekterna av studiens forskningsområde, 
avsnittet ämnar även att diskutera sanningskriterium som behandlar studiens äkthet och 
relevans. De teoretiska och praktiska rekommendationer studien kan bidra till tas upp och 
slutligen ges förslag på framtida forskning inom ämnesområdet i syfte att bredda och 
fördjupa den genomförda studien.  

 
 
7.1 Etiska principer 
Samtliga intervjuade respondenter har blivit informerade kring de forskningsetiska 
principerna denna studie ämnat att följa. I enlighet med de principer som uppgavs i avsnitt 
3.13 har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, 
i den mån det varit möjligt, uppnåtts genom aktiviteter såsom information kring studiens 
syfte, delgivning av transkribering, möjlighet att avbryta intervjun samt möjlighet att 
komplettera intervjun i efterhand.  
 
Vi har genomgående eftersträvat en objektivitet genom att undvika personligt förankrade 
åsikter. Detta eftersom vi i enlighet med en konstruktionistisk verklighetssyn är en del av 
den sociala kontexten vid insamling av datamaterialet, vilket innebär att det blir viktigt att 
vara objektiva. Då forskningsdesignen innebär insamling av datamaterial genom 
djupintervjuer samt fokusgrupp var det även av vikt att behålla en neutral och objektiv ton. 
Detta för att minimera risken att data färgas av våra subjektiva värderingar och förhindra en 
vägledning av respondenterna under intervjuförfarandet.  
 
Denna kvalitativa studie undersöker miljöaspekter inom modebranschen delvis ur ett 
företagsperspektiv. Företag som aktivt arbetar med frågor som rör CSR kan enligt studien 
anses vara en konkurrensfördel. Vi uppmärksammar därför att de intervjuade företagen kan 
besitta incitament att försköna företagets faktiska arbete för att uppfattas positivt av 
omgivningen. Vi ser det även som problematiskt, då missvisande kommunikation kan göra 
att konsumenterna har svårighet att identifiera de företag som genomgående arbetar med 
hållbarhet. Vid interaktion med respondenterna från e-handelsföretagen har vi därför försökt 
att vidta en neutral inställning för att inte lägga värdering inom det undersökta området. Om 
de intervjuade företagen valt att inte svara sanningsenligt kan vi varken förändra eller uttala 
oss om. Företagen har dock själva upplyst om brister och förbättringspotential något som 
talar för en transparens och sanningsenlighet. Studien belyser även området ur ett 
konsumentperspektiv. Även här har vi strävat efter en neutralitet inom det valda området. 
Fokusgruppen kan även innebära att respondenterna samstämmer och inte vågar uttrycka 
sina egna åsikter. Vi upplevde dock att konsumenterna i den fokusgrupp vi genomförde inte 
hade något problem med att framföra åsikter som stod i konflikt med något som andra 
respondenter uppgivit.  
 
Miljöfrakt är i enlighet med FN:s klimatmål och kan ha en positiv inverkan på miljön då 
utsläpp antingen kompenseras alternativt om fraktföretagen genomför investeringar i 
fordonsflottan. En implementering av miljöfrakt är således välfärdsfrämjade och innehar 
positiv påverkan på både samhället och miljön. Som beskrivits i avsnitt 5.1.4 finns det kritik 
kring användandet av nudging som en metod för att influera individer att genomföra ett visst 
beslut framför ett annat. Från litteraturen framgår det dock att nudging i sig aldrig bör vara 
tvingande utan att fokus istället faller på valfrihet. Risker och etiska överväganden kring en 
implementation av nudging berörs i avsnitt 2.2.2 samt 5.1.4. Att nudga individer mot beslut 
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som på något sätt kan skada anses vara oetiskt och kan få långtgående negativa effekter för 
en organisation. När det kommer till att använda nudging för att influera individers 
hållbarhetsbeslut, såsom en nudge mot miljöfrakt, är motivet bakom framförallt samhällets 
välfärd och inte enbart individens. Ingen respondent ur fokusgruppen uppfattade en nudge 
till fördel för miljöfrakt som något negativt eftersom det upplevdes vara för samhällets 
bästa. Något som tyder på en ökad medvetenhet hos konsumenter samt en önskan över 
möjligheten att ta ställning vid hållbara beslut. 
 
7.2 Sanningskriterier 
En av utmaningarna med kvalitativ forskning är att försäkra läsarna om forskningens 
kvalitet och trovärdighet. Författaren bör därför kontinuerligt utvärdera forskningen. 
Bryman (2012, s.389) menar att en stor andel av forskare som genomför kvalitativ forskning 
anser att validitet och reliabilitet, som vanligen används för att utvärdera kvantitativ 
forskning, inte är relevant i kvalitativa studier. Detta då författaren konstaterar att validitet 
huvudsakligen fokuserar på mätning av företeelser vilket är lämpligt för en kvantitativ 
studie. För en kvalitativ undersökning kan istället fyra andra mått användas för att mäta och 
utvärdera sanningskriterierna för en studie. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt överensstämmelse (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 294; Bryman, 2012, s. 390). 
 
7.2.1 Trovärdighet  
Eriksson och Kovalainen (2008, s. 294) beskriver att trovärdighet främst används för att 
förklara orsaken till resultatet. Vidare beskriver författarna att i en studie där trovärdigheten 
är hög kan en annan forskare, baserat på studiens material, göra liknande eller samma 
tolkningar. Genom att vi i samband med den empiriska sammanställningen givit 
respondenterna möjlighet att ta del av det insamlade materialet har de deltagande 
respondenterna fått möjlighet att korrigera misstolkningar, syftningsfel eller misstag i vår 
datainsamling, något som vi anser stärkt studiens trovärdighet. Detta genom att 
säkerhetsställa att det empiriska materialet är korrekt.  
 
Eisenhardt (1989, s. 542) konstaterar att den interna validiteten är grunden för en studies 
trovärdighet och det resultat som studien genererar. Författaren menar att den teoretiska 
basen som studien bygger på avgör huruvida resultatet kan anses vara trovärdigt eller inte. 
Genom att basera studien på en bredd av författare inom området beteendeekonomi, 
nudging, prissättning samt värdekedjan anser vi att studiens analys samt slutsats stärks av 
den breda vetenskapliga förankringen. Vidare har vi lagt särskild vikt vid de författare som 
återkommit i flertalet studier kring nudging, såsom Thaler och Sunstein. En strävan efter 
varför en relation ser ut som den gör och jämförelser med motstridig litteratur är aktiviteter 
som stärker den interna validiteten (Eisenhardt, 1989, s. 542). Vi har i enlighet med detta 
strävat efter att även belysa de negativa aspekter och utmaningar som finns vid användande 
av nudging samt miljöfrakt. 
 
7.2.2 Överförbarhet 
Generaliserbarhet beskriver huruvida resultatet av en studie har potential att överföras till 
en bredare kontext (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 293). Författarna menar vidare att 
överförbarhet handlar om hur lik studien, eller delar av den, är med tidigare genomförd 
forskning för att kunna hitta samband och kopplingar mellan den genomförda studien och 
annan forskning. Författarna till studien kan ge förslag på överförbarhet, men i slutändan är 
det läsaren som bestämmer huruvida resultatet är överförbart till en annan kontext eller inte 
(Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). Författarna menar vidare att det därför blir viktigt 
att ge en tydlig och distinkt beskrivning av den kontext som studien utspelas i, vilka 
karakteristiska som varit väsentliga vid urval av respondenter, hur datainsamlingen har gått 
till samt analysprocessens utformning.  
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Då en kvalitativ studie genomförs minskar studiens generaliserbarhet (Bryman & Bell, 
2013, s. 421). Trots det har vi genomgående sett en tydlig bild av hur företag använder 
nudging i affärsverksamheten, samt att det finns ett starkt intresse från majoriteten av e-
handelsföretagens respondenter att implementera miljöfrakt, något som underlättar en 
generalisering av studiens resultat. Då studien i enlighet med en kvalitativ undersökning har 
ett mindre antal respondenter finns det en begränsning i huruvida resultatet kan 
generaliseras till alla företag inom modebranschen online. Tidigare studier inom området 
nudging har även de visat på att individer blir påverkade av designen på valarkitekturen 
något som även tyder på att studiens resultat är trovärdigt. 
 
Studiens syfte ämnar belysa de möjligheter som finns för utökad användning av nudging 
samt de utvecklingsmöjligheter över designen av valstrukturen inom modebranschen 
online, med avsikt att främja miljöfrakt. Då vi uppfyllt syftet med studien anser vi att det 
finns potential för att resultatet och de insikter som framkommit från de enskilda e-
handelsföretagen kan överföras till modebranschen. I studien används företag som är 
verksamma i Sverige och de frågor som ligger till grund för de empiriska resultaten baseras 
på den svenska marknaden. Studiens resultat behöver av denna anledning inte automatiskt 
avgränsas till att enbart reflektera den svenska marknaden. Dock ser vi att ett utökat antal 
deltagande respondenter från både konsumenter samt e-handelsföretag inom området 
nudging mot miljöfrakt kan behövas för att säkerhetsställa ett generaliserbart resultat. 
 
7.2.3 Pålitlighet 
Författaren i en studie är ansvarig för att erhålla information till läsaren, att 
forskningsprocessen har varit logisk samt att informationen ska vara spårbar och 
dokumenterad (Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 294; Bryman, 2012, s. 392). Bryman 
(2012, s. 392) förklara att triangulering kan användas för att stärka pålitligheten. Genom att 
använda triangulering kan flera perspektiv belysas och tydliggöra studiens resultat 
(Eisenhardt, 1989, s. 538; Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 292). De två perspektiven, 
konsumenter samt e-handelsföretag, ger oss möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur 
både miljöfrakt och nudging tas emot och vilket arbetssätt som är bäst att tillämpa för att 
tillgodose båda parter. Utöver detta har även externa individer, i form av studiekollegor 
samt handledare granskat och utvärderat studien kontinuerligt vilket vi anser stärker 
pålitligheten. 
 
7.2.4 Överensstämmelse 
Kriteriet överensstämmelse eller conformability kopplas till objektivitet och handlar om att 
den insamlade data samt de upptäckter och tolkningar som gjorts ska representera den 
information som respondenterna fått i deltagandet av studien och att detta inte är påhittat av 
författaren i ett senare skede för att påverka datan i ett visst håll (Elo et al., 2014, s. 6; 
Eriksson & Kovalainen, 2008, s. 294). Författarna uppger att empirin ska reflektera 
respondenternas svar samt spegla de förhållanden som rådde då intervjuerna ägde rum. Citat 
är därför en viktig del av den kvalitativa empirin, genom att återge representativa citat från 
transkriberingar kan kopplingar mellan teoretiska data och empiriska resultat tydliggöras 
och berikas (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). Författarna belyser dock det faktum att 
citatanvändning bör göras med försiktighet och att det inte får bli för mycket citat då detta 
istället kan försvaga analysen (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). Vi anser att de citat 
vi valt att ta med styrker vår analysdel samt visar på en koppling mellan den teoretiska 
forskning vi studerat och det empiriska materialet vi tagit fram. Genom att vi även låtit 
respondenterna ta del av material och transkriberingar ökar detta överensstämmelsen i vår 
studie.  
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7.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studien har fokuserat på vilka möjligheter det finns för e-handelsföretag att implementera 
miljöfrakt och hur konsumenter kan påverkas till att välja just det alternativet för att främja 
hållbarhet samt vinna konkurrensfördelar. Studiens syfte har varit att med stöd av 
vetenskapliga teorier, e-handelsföretag och konsumenter undersöka hur e-handelsföretag 
väljer fraktalternativ. Vidare har vi även undersökt hur konsumenter uppfattar designen vid 
hemsidans checkout för att sedermera identifiera en fördelaktig beslutsarkitektur. Studien 
innehar ett delat fokus genom triangulering på både konsumenter och e-handelsföretag 
vilket resulterat i ett övergripande perspektiv samt djupare förståelse kring hur nudging 
praktiskt kan användas för att öka andelen miljöfrakt. 
 
I föregående kapitel har studiens resultat analyserat och presenterats. Denna del ämnar 
beskriva hur de slutsatser och resultat vi tagit fram kan bredda den tidigare kunskap och 
bidragit till utveckling inom området nudging inom modebranschen online. Tidigare studier 
kring nudging har fokuserat främst på förändringar i den fysiska miljön och inte ur ett online 
perspektiv. Vidare har forskning kring hållbarhet och beteendeekonomi visat hur olika 
aktörer kan påverkar individers och samhällets välbefinnande något som legat till grund för 
vår studie.  
 
De tidigare studier som behandlar nudging inom en onlinemiljö befinner sig i vår vetskap 
inte inom modebranschen varav vi funnit ett betydande område med utvecklingspotential. 
Studien bidrar således med kvalitativa resultat angående den utgående logistiken med fokus 
på utveckling inom området hållbarhet. Samt hur valarkitekturen kan påverka e-
handelsföretags konsumenter inom samma område. Denna studie bygger även en grund för 
vidare forskning vilket beskrivs närmare i avsnitt 7.4. Hållbar utveckling och miljöarbete är 
något som både är omdiskuterat och aktuellt vilket medför att denna studie och kunskapen 
den bidrar med är relevant ur ett samhälleligt perspektiv. Genom att ha undersökt individens 
beteende vid valsituationer anser vi att den rekommenderade lösningen för implementering 
av miljöfrakt är aktuell och relevant för e-handelsföretag inom det valda området.  
 
7.4 Framtida forskning  
Undersökningen vi bedrivit har endast behandlat ett urval av e-handelsföretag, något som 
möjliggör för fortsatt forskning inom ämnet. En vidare forskning är av intresse för att 
uppmärksamma trender samt göra studien mer generaliserbar på fler verksamheter. Det är 
även av vikt då det kan belysa ytterligare utmaningar som kan uppstå vid applicering av 
nudging för att uppmärksamma miljöfrakt till konsumenten. Den här studien är däremot inte 
djupgående gällande fraktföretagen, det finns därför en relevans i att koppla möjliga 
fraktalternativ till vår studie genom vidare intervjuer och forskning hos fraktföretag. Detta 
då det skulle kunna innebära en djupare förståelse hos e-handelsföretagen över betydelsen 
av en förbättrad utgående logistik. En mer djupgående intervju med fraktföretag skulle även 
kunna uppmärksamma vilka fraktalternativ de mer specifikt har samt i vilken grad dessa går 
att erbjuda e-handelsföretagen. En sådan vidare forskning av vår studie skulle även ha 
möjlighet att utreda hur fraktföretag på ett bra sätt kan förmedla till e-handelsföretagen vilka 
alternativ som finns samt hur de valt att arbeta med miljöfrakt. Genom att ta reda på detta 
kan även efterfrågan hos e-handelsföretagen uppmärksammas vilket kan påverka 
fraktföretagen till att bredda sitt utbud av miljöfrakt. 
 
Det finns även relevans i att intervjua samt genomföra kvalitativa undersökningar av 
konsumenter i fler kategorier än de vi valt att intervjua till denna studie. Genom att ha ett 
bredare spann på ålder och köpvanor kan större generaliserbarhet göras samt att e-
handelsföretag då kan använda den informationen för att lättare veta på vilket sätt de bör 
utforma sin checkout för att på bästa sätt möta sin målgrupps preferenser. Ytterligare förslag 
på vidare forskning är att genomföra en experimentell studie. Detta skulle kunna ske med 
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hjälp av A/B tester för att på så sätt få underlag till huruvida nudging fungerar och bidrar 
med en praktisk relevans. Vidare kan A/B testerna ge en indikation kring om e-
handelsföretagens konsumenter vill ha ett miljöfraktsalternativ eller inte. 
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Appendix 
 
Appendix 1 - Intervjuguide e-handelsföretag  

 
Fråga  

Inledande frågor  

1 
 

Kan du ge oss en kort introduktion till företaget, vad ni gör, vision, mission 
samt värderingar  

2 Berätta om din position inom företaget samt dina arbetsuppgifter  

Design av checkout/kassa  

3 Designen av checkouten, dvs den sida då konsumenten väljer fraktalternativ, 
går att utformas på olika sätt. Hur är era tankar kring designen av checkouten  

4 Hur tror ni att designen av checkouten kan påverka konsumentens val av frakt  

5 Använder ni er av förvalt alternativ, om ja vad var ert resonemang för att välja 
det valda alternativet som standard? 

6 Hur ser er möjlighet att påverka designen av checkouten ut?  

Fraktalternativ  

7 Berätta om de olika fraktalternativ ni erbjuder.  

8 Varför har ni valt just de alternativen? 

9 Vad känner ni till om miljöfrakt? 

10 Ser ni några nytta eller positiva effekter av att implementera miljöfrakt?  

Prissättning 

11 Hur baserar ni prissättningen till kund på de fraktalternativ ni har?  

12 Hur tänker ni gällande fri frakt? 

13 Hur upplevs möjligheten att ta betalt av konsumenterna för frakt? 

Konsumentupplevelse 

14 Upplever ni att det finns en efterfrågan på miljöfrakt? 

15 Hur tror ni att konsumenter ställer sig till miljöfrakt? 

16 Tror ni att konsumenterna är villiga att betala för miljöfrakt? 

17 Tror ni att det största ansvaret gällande hållbarhet ligger hos företagen eller 
konsumenterna? 
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18 Hur kan en bekräftelse såsom “Tack för att du bidrar till en hållbar värld” efter 
att ha valt miljöfrakt påverka konsumenten?  

Avslutande fråga  

19 Är det något du vill tillägga?  
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Appendix 2 - Intervjuguide fokusgrupp  
 
Fråga  

Inledande frågor  

1 Har ni någon gång handlat mode på nätet?  

2 Vilka aspekter av leveransen vid köp av mode på nätet, är viktigast för er vid 
val av transportalternativ? 
 
Exempelvis tid, pris, leveransprecision   

Visning av checkout 1  
Vi kommer nu gå igenom fyra olika generiska kassaalternativ som vi satt ihop. Välj 
först tyst för dig själv vilket alternativ du vill ha i alla scenarion. Sedan kommer vi 
diskutera designen för varje checkout alternativ. Markera även, med en stjärna, vilket 
alternativ du föredrar.  
 
För att förtydliga innebär miljöfrakt ett fraktalternativ som antingen 
miljökompenserar eller minskar sin miljöpåverkan genom interna investeringar i 
hållbara transporter.  

3 Vilka tankar väcks hos er vid visning av detta alternativ? 

4 Vilket val hade ni tagit? 

Visning av checkout 2 

5 Vilka tankar väcks hos er vid visning av detta alternativ? 

6 Vilket val hade ni tagit?  

Visning av checkout 3 

7 Vilka tankar väcks hos er vid visning av detta alternativ? 

8 Vilket val hade ni tagit? 

Visning av checkout 4 

9 Vilka tankar väcks hos er vid visning av detta alternativ? 

10 Vilket val hade ni tagit?  

Följdfrågor  

11 Nu när ni tittat på alla olika kassaalternativ, hur ställer ni er till ett förvalt ifyllt 
alternativ.  

12 Hur ställer ni er till de scenarion där det inte finns ett förvalt ifyllt alternativ?   
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13 Spelade det någon roll vart i listan ditt val låg?  

14 Vad anser ni om en bekräftelse såsom “Tack för att du bidrar till en hållbar 
värld” efter att ha valt det miljövänliga alternativet?  

15 Hur ställer ni er till en återkoppling via kundbrev där den totala besparingen av 
utsläpp, tack vare miljöfrakt, redovisas?  

Frakt  

16 Vad är era åsikter om fri frakt inom e-handelsbranschen för mode?  

17 Vad är era tankar kring fraktens miljöpåverkan från företag till konsument vid 
e-handel? 

18 Vad anser ni om miljöfrakt inom e-handelsbranschen för mode?  
 
Miljöfrakt innebär ett fraktalternativ som antingen miljökompenserar eller 
genom interna investeringar i hållbara transporter.  

19 Vad hade fått er att välja ett miljövänligt fraktalternativ, framför ett billigare 
och/eller snabbare alternativ?  

Avslutande frågor  

20 Finns det något ni vill tillägga?  
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Appendix 3 - Checkout 1 
 
Kassa 
 
 
Produkt  
 
Rabattkod  

 

 
    Totalt  xxx kr  
      
     
 
Fraktsätt  

 
*Miljöfrakt (2–5 arbetsdagar)   49 kr  

 Tack för att du bidrar till en hållbar värld  
 

  Standardfrakt (2–3 arbetsdagar)   39 kr
  

Hemleverans (2–5 arbetsdagar)   89 kr  
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Appendix 4 - Checkout 2 
 
Kassa 
 
 
Produkt  
 
Rabattkod  

 

 
    Totalt  xxx kr  
      
     
 
Fraktsätt   
  Standardfrakt (2–3 arbetsdagar)   39 kr 
  

Hemleverans    89 kr  
 
Miljöfrakt (2–5 arbetsdagar)   49kr  
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Appendix 5 - Checkout 3 
 
Kassa 
 
 
Produkt  
 
Rabattkod  

 

 
    Totalt  xxx kr  
      
     
 
Fraktsätt  

 
Standardfrakt (2–3 arbetsdagar)   39 kr 
 
Miljöfrakt (2–5 arbetsdagar)   49kr  

 Tack för att du bidrar till en hållbar värld  
 

 
  Hemleverans (2–5 arbetsdagar)   89 kr  
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Appendix 6 - Checkout 4 
 
Kassa 
 
 
Produkt  
 
Rabattkod  

 

 
    Totalt  xxx kr 
      
     
 
Fraktsätt   

Miljöfrakt (2–5 arbetsdagar)   49kr 
  

Standardfrakt (2–3 arbetsdagar)   39 kr  
 
Hemleverans (2–5 arbetsdagar)   89 kr  
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