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Abstrakt  
 
Hållbar utveckling har blivit mer och mer globalt omtalat, särskilt inom transportsektorn. Där 

fordonsindustrin kämpar för att utveckla miljövänligare, pålitligare och kraftfullare fordon 

som stämmer överens med Europeiska kommissionens klimatmål 2030.   

 

Det här kandidatarbetet syftar till att ta reda på om det finns något samband mellan hållbar 

utveckling och webbutveckling. Vi vill undersöka vad vi som webbutvecklare kan göra för att 

påverka och bidra för en hållbar utveckling. Genom att titta närmare på begreppet hållbar 

utveckling och dess innebörd ger det oss bättre förståelse för hur vi kan bidra. 

 

Via tidigare forskning ville vi hitta ett tydligare samband mellan hållbar utveckling och 

webbutveckling. Vi har prövat olika metoder för att gestalta vår undersökning. Med ett 

samarbete med en extern part har vi tillsammans tagit fram ett verktyg som kan främja 

laddningsbara fordon. 

 

Undersökningen påvisar problematiken med att hitta ett tydligt samband mellan 

webbutveckling och hållbar utveckling. Men även om vi inte kan bidra med de största 

förändringarna mot en hållbar utveckling, så kan vi med våra kunskaper om tekniska 

lösningar och förmåga att förmedla budskap på tilltalande sätt bidra till en hållbar utveckling. 

 

Nyckelord 
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Abstract  
 
Sustainable development has become more and more global talked about, especially in the 

transport sector. Where several vehicles industries are struggling to develop greener, more 

reliable and more powerful vehicles which comply with the European Commission's climate 

goals by 2030. 

 

This bachelor thesis aims to find out if there is any connection between sustainable 

development and web development. We want to explore what we as web developers can do to 

influence and contribute to sustainable development. By looking closely at the concept of 

sustainable development and its meaning, it gives us a better understanding of how we can 

help. 

 

Through previous research, we wanted to find a clearer link between sustainable development 

and web development. We have tried various methods to portray our investigation. With a 

collaboration with an external partner, we have jointly developed a tool that can promote 

rechargeable vehicles 

 

The study demonstrates the problem of finding a clear link between the web development and 

sustainable development. But even if we can not help with the biggest changes towards 

sustainable development, so can we, with our knowledge of technology solutions and ability 

to convey the message in appealing ways to contribute to sustainable development. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Hållbar utveckling är ett globalt begrepp som nästan är ett måste att ta hänsyn till idag i all 

sorts utveckling. Det bygger på att utveckla nya koncept, produkter, infrastrukturer o.s.v., som 

ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina. Man behöver ta hänsyn till tre olika faktorer, ekologiskt hållbarhet, social 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.  

 

Hållbar utveckling är ett ämne som vi tycker är viktigt och intressant. Vi upplever dock att det 

är ett begrepp som det oftast talas om men som kanske inte lika ofta behandlas i praktiken. Vi 

vill samtidigt se hur vi själva som webbutvecklare skulle kunna bidra för att främja för en 

hållbar utveckling med våra kunskaper inom webbutveckling. Vi kommer med hjälp av vår 

kunskap inom medieteknik och programmering undersöka vad vi kan göra för att bidra och 

aktivt upprätthålla principerna bakom hållbart utvecklande, samt undersöka vilka problem 

som eventuellt kan uppstå. 

 

Vi har valt att arbeta med ett externt IT-företag för att kontextualisera vår undersökning. Vi 

har fått ett uppdrag att utveckla en mobilapplikation som ska ta betalt för laddning av 

laddningsbara fordon. Vi kommer undersöka laddningsbara fordon och dess infrastruktur för 

att få en djupare förståelse av applikationens och dess potentiella användares behov. Vår del i 

produktionen av applikationen kommer vara den visuella designen (det användaren ser och 

läser). Därför kommer vi att fokusera på webbdesign genom olika designprinciper och 

grundprinciper inom informations arkitektur för att kunna tillämpa det i vårt arbete. 

 

1.2. Författarna 

Vi är tre personer som ligger bakom det här kandidatarbetet. Vi skrev och undersökte den 

tidigare forskningen om hållbar utveckling, Europas klimatmål 2030 och elbilar gemensamt 

för att alla skulle få en ökad förståelse inom ämnena. Vi hade också delar i texten som vi var 

mer ansvariga för. Petra och Alexander arbetade med de designrelaterade delarna. De 

designrelaterade delarna innebär i detta examensarbete om designprinciper, gränssnittsdesign 

och flat design. Jesper har jobbat med det som rört informationsarkitekturen, vilket innehåller, 

organisationssystem, navigeringssystem och etikettering. Jesper har även undersökt 
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kortsorteringen då det är en välanvänd metod för informationsarkitektur, men alla i gruppen 

har varit delaktiga under processen och kunnat skapa en diskussion kring resultaten. 

 

1.3. Frågeställning 

Hur kan vi som webbutvecklare påverka och bidra till en hållbar utveckling? 

 

1.4. Syfte  

Syftet med detta kandidatarbete är att vill vi undersöka och diskutera vad vi som 

webbutvecklare kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill med vår kunskap som 

webbutvecklare ta hållbar utveckling från tanke till handling. Genom metoder och 

undersökning vill vi pröva detta i en gestaltning. 

       

2. Tidigare och aktuell forskning 

 

2.1. Hållbar utveckling 

Eftersom vi i början av arbetet bara hade allmän kunskap om hållbar utveckling så kunde vi 

inte säga vad det egentligen innebar och vilka kopplingar det kunde ha med webbutveckling. 

Därför var det nödvändigt att börja från början och under söka vad hållbar utveckling betyder. 

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd 

samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer 

ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades 1987 

(Kates, R., et al. 2005): 

 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”  (s. 41) 

 

Översatt: 

“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

 

Begreppet har definierats annorlunda inom forskning, politiska sammanhang och vardagliga 

situationer (SOU 2004:104, s. 70). Exempelvis har Dobson funnit över 300 formulerade 

definitioner. 
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Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems 

produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. 

Hållbar utveckling omfattar följande tre aspekter: 

 

 Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Att tillgodose planetens och 

alla människors möjlighet till att uppfylla sina mål och drömmar på en global nivå. 

 

 Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. Det innebär att produktion inte inkräktar på vårt och kommande 

generationers livsrum och möjligheter.    

 

 Ekonomisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske 

till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör 

istället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt 

investerar i dessa resurser. 

 

Christer Sanne (2012) hävdar i sin rapport “hur kan vi leva hållbart 2030” att genom ett ändrat 

konsumtionsbeteende inom flera nyckelområden så skulle man kunna leva mer hållbart. Ett av 

det största området är vårt sätt att resa. Genom att använda miljövänliga bilar, bilpooler, cykel 

och att resa mer kollektivt skulle det vara möjligt att minska utsläppen med 70% utan att 

påverka vår rörlighet (men kanske bekvämlighet). Han berättar också att det finns åtgärder att 

ta när det gäller hur vi bor, hur vi producerar mat och hur vi konsumerar annat så som kläder 

och teknik.  

 

När teknik utvecklas så att den ska spara naturresurser och minska energiförbrukning så kan 

det dock leda till att man stöter på “Jevons paradox”, även kallad rekyleffekten (Sanne, 2012). 

Jevons paradox syftar på paradoxen att teknisk utveckling som främjar resurs- och 

energieffektivitet tenderar att medföra ökad, snarare än minskad konsumtion av resurser. Ett 

exempel på detta är utvecklingen av bränslesnålare bilar. När bilens körkostnader blir lägre 

leder detta ofta till ett ökat körande, vilket i slutändan kan leda till ökat utsläpp. Ett annat 

exempel är att bra isolering i bostäder, mindre uppvärmningskostnader betyder att man kan 

unna sig en större bostad eller en högre temperatur vilket reducerar själva miljövinsten.         
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2.2. Europas klimatmål 2030 

För att smalna av området hållbar utveckling och hitta något mer konkret så undersökte vi 

Europas klimatmål för 2030.  I det här stycket tar vi upp vad som gäller för Europas 

klimatmål och väg till hållbar utveckling både övergripande när det gäller koldioxidutsläppen 

och vad som gäller för transportsektorns utsläpp. 

 

I oktober 2014 kom Europeiska kommissionen fram till ett klimat och energimål som ska 

uppnås till 2030 för en konkurrenskraftig, säker och koldioxidsnål EU-ekonomi. Enligt 

Europeiska kommissionen ska utsläppen av växthusgaser minska med 40% jämfört med 1990 

års nivå, det ska införas bindande EU-mål som innebär att andelen förnybar energi ska vara 

minst 27%. EU har också satt upp långtgående utsläppsmål för 2050 där målet är att utsläppen 

av växthusgaser ska minskas med 80-90% jämfört med 1990 års nivå. Enligt kommissionens 

färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle bör koldioxidutsläppen från 

transportsektorn minska med cirka 60 procent jämfört med 1990 års nivå senast 2050. För att 

bidra till klimatmålen för 2030 bör transportsektorns växthusgasutsläpp minska till cirka 20 

procent under 2008 års nivå till 2030. Personbilar och skåpbilar står för cirka 15 procent av 

EU:s koldioxidutsläpp. Att minska bilarnas utsläpp är därför en viktig del i klimatarbetet. EU-

lagstiftningen fastställer tydliga utsläppsgränser som tillverkarna måste följa. Under 2007 

släppte nya bilar i genomsnitt ut 159 g koldioxid per kilometer. Från 2015 måste utsläppen 

minskas med 18 procent till 130 g/km, och från 2020 med ytterligare 40 procent till 95 g/km.  

 

Åtgärderna för att minska utsläppen från fordon har redan gett resultat. De nya bilar som 

såldes 2013 släppte ut i genomsnitt 127 gram koldioxid per kilometer. Det innebär att målen 

för 2015 på 130 g/km uppnåddes två år i förväg. Teknisk innovation kan underlätta 

omställningen till ett effektivare och hållbarare europeiskt transportsystem genom att öka 

bränsleeffektiviteten med bättre motorer, material och design. 

 

2.3. Elbilen 

Att miljöbilar så som elbilar och laddhybrider har fått ett uppsving de senaste åren kan man 

tydligt se på elbilsstatistik.se. Enligt deras mätningar så har laddningsbara bilar växt från att 

vara ca. 1500 st. (tredje kvartalet 2012) till ca 16000 st. (Januari 2016). Detta kan ha en tydlig 

koppling till Sveriges satsning på olika styrmedel som en incitamentsstruktur. Utvecklingen 

av nya tekniker som ökad räckvidd och bättre laddningsalternativ och att priset för nya elbilar 

sakta sjunker har också bidragit. I och med ett stadigt ökande intresse av elbilar så krävs det 
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även att laddinfrastrukturen förbättras. Vid årsskiftet (2015-2016) fanns 1 869 laddpunkter 

fördelade på 539 laddstationer, enligt Sveriges nationella databas för laddinfrastruktur 

(laddinfra.se). 

 

För att öka intresset av hybrider, laddhybrider och elbilar så har flera länder kommit fram till 

olika styrmedel i form av olika incitament för att öka tillväxten av miljöbilar. Enligt en 

rapport från Elforsk (Filipsson & Grundfelt (2009) så visar de att de incitament som haft störst 

effekt på tillväxten i Sverige är (det starkaste incitamentet är högst upp och ligger i fallande 

ordning): 

 

 Reducerat förmånsvärde. 

 Lägre drivmedelskostnad. 

 Undantag från trängselskatt. 

 Fri parkering. 

 Miljöbilspremie (10 000kr). 

 m.m. 

 

Det kan vara värt att notera att incitament i form av trängselskatt är något som bara kan 

nyttjas i storstäderna och kan anses vara orättvist. Författarna diskuterar även dock att den 

aktuella miljöbilspremien på 10 000 kr är för låg för att uppnå någon större effekt. I andra 

europeiska länder så diskuteras motsvarande premie på uppemot 50 000kr. 

 

I samma rapport från Elforsk (Filipsson & Grundfelt 2009) nämner de att Oslo kommun 

avsattes 4 miljoner NOK 2008-2011 för att stimulera tillväxten av laddinfrastrukturen. Norska 

bostadsföreningar kan även ansöka om ett bidrag på 10 000 NOK för varje etablerad 

laddstolpe, bidraget kan dock inte sökas av privatpersoner. I Norge förekommer det statliga 

incitamenten i form av: 

 

 Avdragen moms vid inköp av elfordon. 

 Gratis parkering på offentliga platser. 

 Befrielse från fordonskatt och vägavgifter. 

 Tillåtelse att nyttja kollektivtrafikens körfält. 

 50 procent skatteavdrag på företagsbilar. 

 m.m. 
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I en rapport av ETOUR (Hirvelä, Lindahl, Olausson och Zampoukos 2015) varnar de för att 

använda incitament som tillåter laddningsbara fordon att köra i kollektivtrafikens körfält, det 

kan uppfattas som orättvist för de som bor i rurala miljöer då de inte kan nyttja detta och att 

den individuella framkomligheten gynnas på bekostnad av den kollektiva. 

 

2.4. Hållbar utveckling och webbutveckling 

I vårt sökande efter relevant forskning har vi upplevt det svårt att hitta samband mellan 

hållbar utveckling och webbutveckling. Men vi har hittat en likanande forskning utförd av 

centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), (2001-2011) som vi vill ta upp. 

 

I en forskning gjord av Helena Shanahan, Lars E. Olsson & Helene Wåhlander, CFK (2001-

2011) skriver dem om konsekvenserna av den accelererande konsumtion som 

industrialiseringen, driven av fossila bränslen. Vilket innebär att klimatet på jorden håller på 

att förändras. Det råder nu en hög grad av konsensus om att förändringarna är orsakade av 

människans aktiviteter, däribland den ökande konsumtionen. I den långa kedjan av processer 

som omfattas av produktion, konsumtion och avfallshantering av en vara eller tjänst krävs 

också mycket energi. Användningen av energi står i mycket starkt förhållande till 

miljöbelastning i de länder som baserar sin energiförsörjning på fossila bränslen. 

 

I den här forskningen beskrivs ett projekt som går ut på att hushållen kan stärka sin 

konsumtionsmakt genom ökad kunskap om den egna konsumtionens miljöbelastning. Detta 

sker med hjälp av en interaktiv webbapplikation som ger feedback som tydliggör sambandet 

mellan hushållets egna utgifter och dess miljöbelastning, vilket belyser betydelsen av 

vardagliga konsumtionsbeslut för att agera inom ekologiska och solidariska budgetramar för 

kol, kväve och energi. 

 

Det här verktyget i sig själv förbättrar inte den hållbara utvecklingen. Men genom det 

information och kunskap den här webbapplikationen kan förmedla höjer det människors 

medvetenhet som kan påverka människor i deras beslut mot rätt riktning. Vilket är samma 

tanke vi har, för att som webbutvecklare kunna bidra till en hållbar utveckling.    
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3. Metod 
För att kunna undersöka den frågeställningen som vi har formulerat tittar vi på tidigare 

relevant forskning för att få en djupare kunskap inom området. Vidare kommer vår 

gestaltning och dess process vara en metod för undersökningen. Vi har även en kortsorterings 

metod för att undersöka informationsarkitekturen. Vi kommer börja med en beskrivning av 

vår gestaltning och sedan gå in på dem metoder vi har använt för genomförandet, vidare 

beskrivs övriga metoder för undersökningen.    

 

3.1. Beskrivning av medieteknisk gestaltning  

Vår undersökning och gestaltning är ett samarbete med en extern part, ett företag med 

placering i Karlskrona som heter Nicon, de jobbar med att utveckla diverse webb och IT 

lösningar. Vi hade möjligheten via kontakter att få till ett samarbete med dem. Vi ville ha ett 

samarbete dels för att vi ville vara en del i en verklig utvecklings process utanför skolan och 

dels för att det skulle ge oss en större möjlighet att jobba mot en hållbar utveckling. Detta 

ledde till att vi blev en del i utvecklingen av en mobilapplikation som utformas som verktyg 

och betalningsmetod främst för laddning av laddningsbara fordon. Utöver det ska den 

innehålla kompletterande funktioner som t.ex. en karta över vart man kan hitta laddstolpar, 

historik, o.s.v. Vår roll i det här samarbetet är att utveckla designen dvs. det användaren ser. 

Det innebär att andra har skapat majoriteten av den bakomliggande koden som vi ska utveckla 

en design och struktur till.  

 

3.2. Programmeringsmetoder 

För att kunna utveckla vår applikation så behöver vi metoder för programmering i form av 

olika programmeringsspråk. Vi har använt oss av programmeringsspråket JavaScript för 

funktionaliteten, märkspråket Hyper Text Markup Language (html) för strukturen och språket 

Cascading Style Sheet (css, stilmall på svenska) för designen. För att komplettera ytterligare 

funktioner har vi implementerat jQuery och jQuery Mobile. Dessa är både JavaScipt och css 

ramverk. Vi använde även versionshanterings programmet Git. Slutligen använde vi oss av 

programmet PhoneGap för att testa vår applikation på en mobil plattform. Mer om dessa 

programmeringsspråk finns i den tekniska bilagan. 

Dessa verktyg i form av olika programmeringsspråk och ramverk har vi valt att använda för 

att undvika att studera andra teknologier anpassade för olika plattformar. I Jobe W artikel 

Native Apps Vs. Mobile Web Apps (2013) jämförs native (applikation som är byggd på 
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mobilens inbyggda teknologier) och hybrid/webb (applikation som bygger på 

webbteknologier) applikationer emot varandra. Som i många andra sammanhang finns det för 

och nackdelar med båda lösningarna. En native applikation fungerar med större chans bättre 

för hårdvaran, alltså är det kan det vara mer optimalt att utveckla en större applikation genom 

native teknologier. Däremot resonerar artikeln att flexibiliteten att använda färre 

programmeringsspråk för bredare mängd plattformar kan överväga val av teknik. 

 

3.3. Webbdesign 

I den här delen presenterar vi tidigare studier och teorier som olika forskare anser vara viktiga 

när det kommer till en välutvecklad webbapplikation. Det handlar om designprinciper och 

gränssnittsdesign för webben och mobila enheter. Utöver det kommer vi även redogöra hur 

informationsarkitektur kan samverka med webben. Detta är aspekter som vi anser vara viktiga 

att ta hänsyn till när vi ska utveckla en mobilapplikation.  

 

3.3.1. Designprinciper 

Enligt D. Benyon Professor i Human–Computer Systems vid Edinburgh Napier University 

m.fl. (2010, 89-90) och A. Dix (Lancaster University), J. Finlay (Leeds Metropolitan 

University) m.fl. (2004, 260) har det utvecklats olika designprinciper att utgå ifrån i skapandet 

av en webbapplikation. Dem pratar framför allt om tre principer, lärande, effektivitet och 

anpassning och dem kommer vi att övergripande redogöra för här: 

 

Lärande - Fokuserar på att komma ihåg och förstå webbsidan. 

 Synlighet: Gör alla funktioner synliga så att användare kan se vilka valmöjligheter de 

har. 

 Stadga: Använd tydligt utformade mallar när man designar. 

 Kännedom: Använd språk och symboler efter användarna. 

 Tillgänglighet: Designa innehåll så att det är tydligt vad det är till för. 

 

Effektivitet - Fokuserar på att de ska vara lätt att använda webbsidan. 

 Navigation: Till för att kunna förflytta sig på webbsidan. 

 Kontroll: Gör det tydligt vem/vad det är som kontrollerar och tillåt användare att ta 

kontroll. 

 Feedback: Konstant och konsekvent feedback så att användaren har kontroll. 
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 Förbättring: Uppdatera webbsidan kontinuerligt för att korrigera misstag och fel. 

 

Anpassning - Fokuserar på att tillgodose skillnader mellan människor och respektera dessa 

skillnader. 

 Flexibilitet: Tillåta användaren att personifiera webbsidan till sin egen. 

 Stil: Designen måste vara tilltalande för användaren. 

 Gemytlig: Interaktiva sidor ska vara vänliga och tilltalande för att användaren ska 

kommunicera och engagera sig. 

 

Vi som webbutvecklare vill mena att ett försök till att främja hållbar utveckling via en 

applikation kan falla platt om man inte kan utföra en välplanerad och bearbetat 

produkt.  Genom att i så stor mån som möjligt tillämpa dessa designprinciper kan man som 

webbutvecklare både producera en bra produkt och förutse eventuella problem som kan 

uppstå. 

 

3.3.2. Gränssnittsdesign 

Här tar vi upp vad tidigare forskare skriver om när det gäller gränssnittsdesign, så kallat GUI, 

Graphical User Interface. Enligt D. Benyon, m.fl. (2010, 319-334) så handlar det om 

utformandet av gränssnittet mellan människor och enheter. Detta kallas också för grafiskt 

användargränssnitt och det består av all den grafik en människa kommer i kontakt med via en 

datorskärm. Gränssnittsdesign kan man hitta i alla datorer, smartphones och läsplattor osv. 

Republic (2016) designbyrås definition av GUI är att det är som ett lager som underlättar 

kommunikation mellan människa och dator genom användning av grafiska symboler. En 

viktig faktor när man designar en mobilapplikation är enligt Republic att GUI:t bör vara 

konsekvent i så stor utsträckning som möjligt både gällande utseende och beteende. De menar 

att ett konsekvent utseende innebär att knappar och kontroller ligger på samma ställe i största 

möjliga mån, och att man använder ett genomgående färgschema genom hela GUI:t. Dem 

skriver också att ett konsekvent beteende innebär att gränssnittet uppför sig på likadant sätt i 

liknande situationer, så att användaren kan förutse vad som skall handa härnäst. En annan 

viktig faktor de skriver om är att användaren måste känna att den har kontroll och styr över 

applikationen och inte tvärtom. En del i att uppnå detta är att ge användaren någon form av 

snabb respons av systemet. För att användaren skall känna att systemet svarar omedelbart 

krävs en responstid på 0.1 sekunder. 
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3.3.3. Flat design 

Det finns olika typer av designstilar bl.a. dem två ytterligheterna skeuomorphic och flat 

design (Pratas, A. (u.å.). Vi kommer titta närmare på flat design som är den stilen vi vill utgå 

ifrån i vår applikation. Flat design är som det låter, platt design, vilket innebär att man 

simplifierar designen genom att ta bort detaljer så som skuggor, texturer, färgtoningar, sådant 

som kan ge en 3d-effekt. Tanken är att uppnå en mer ren 2d design. Ett bra exempel på Flat 

design är bilden med två likadana ikoner där den till höger har skuggor, djup och detaljer, 

(skeuomorphic) och den till vänster är flat design helt utan skuggor och djup (se figur 1).

Figur 1. Ikonen till vänster är i skeuomorphic design och ikonen till höger är flat design. 

Pratas, A. (u.å.) Flat Design: An In-Depth Look. Hämtad 13 april 2016 från: 

http://www.awwwards.com/flat-design-an-in-depth-look.html  

 

3.4. Informationsarkitektur 

I detta kapitel förklarar vi vad begreppet informationsarkitektur inriktad på webben innebär. 

Då undersökningen bygger på en applikation som ska uppmuntra användare att tänka på 

hållbar utveckling känns det väsentligt att få en förståelse vad användarna förväntar sig av 

applikationen. Därför tittar vi djupare på informationsarkitektur för att arbeta oss fram mot ett 

resultat som skulle kunna representera en del av vår undersökning. Begreppet 

informationsarkitektur bygger på flera moment och därmed går det inte att definieras smidigt 

och klart (Morville & Rosenfeld). För att uppnå en bra informationsarkitektur krävs det 

förståelse för målgruppens och besökarnas intresse, behov och förväntningar (Office of 

Communications, 2002). Principerna inom begreppet blir en teknik för oss att förstå vilken 

information som är relevant med hållbar utveckling för användarna. Informationsarkitektur 

myntades långt innan Tim Berners-Lee uppfann webben.  
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Från Information architecture for the world wide web (2015) delas begreppet upp i fyra delar, 

där varje del har ett särskilt fokus. Dessa delarna är navigeringssystem, etikettering, 

organiseringssystem, och söksystem. I denna undersökning kommer vi utesluta söksystem, då 

vi inte kommer att hantera en större mängd data. 

 

3.4.1. Navigeringssystem 

För att få användaren att kunna ta sig från sida till sida krävs det någon form av navigation. 

Navigation kan vara formad på många olika sätt. I fysisk miljö kan navigation vara en 

kompass som pekar mot norr och söder eller skyltar som representerar ett område, plats eller 

information. Webben fungerar inte mycket annorlunda. På webben är navigeringssystemet 

den grundläggande interaktionen som ger användaren möjligheten att utforska hemsidan. 

Desto mer genomarbetat navigeringssystem, desto mer underlättar det för 

användningsprocessen. Därmed är det nödvändigt att navigationen känns begriplig gentemot 

begreppet hållbar utveckling och innehållet. Ett exempel att genomarbeta navigeringen kan 

vara att användaren ska få svar på tre frågor: Var är jag? Vart har jag varit? Vart ska jag? 

(Nielsen, 2000). Morville & Rosenfeld delar upp navigation i några viktiga aspekter som är 

viktiga att ta hänsyn till.  

Position innebär att uppmärksamma användaren nuvarande position. Det finns två olika 

nivåer som ska synas, vilken hemsida användaren är inne på och vart på hemsidan användaren 

befinner sig.  

Sajtöversikt är en sida innehåller en lista på alla sidor som finns på hemsidan. 

Effektiv Navigering bygger mycket på förutbestämda funktioner som användarna kommer 

att vilja komma åt så lätt som möjligt. Syftet är att navigationen ska bli så naturlig som 

möjligt, näst intill transparent för arbetsprocessen. Den ska också tillgodose de vana 

användarnas behov (Mehamoff och Johnstoff, 1998).    

 

3.4.2. Etikettering 

Genom etiketter kan vi representera större mängd av information på exempelvis hemsidor. En 

etikett kan vara “kontakta oss” som står för mängd information, som oftast kan bestå av 

adress, kontaktuppgifter, kontaktperson, telefonnummer, fax nummer, email. Detta är en 

bättre lösning än att istället placera informationen på startsidan och riskera att översvämma 

användaren med information. Ett exempel på etikett på vår applikation skulle kunna vara 

“Hitta Laddstation”, vilket skulle kunna stå för karta, användarens position, adress, stad, mm. 
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Etikettering innebär att kommunicera och representera information på ett effektivt sätt. Att 

använda samma språk som användarna och brukliga metaforer kan bidra till en effektivare 

användning. Det gäller även att förstå skillnaden etiketter mellan kontextuella länkar 

(inbäddad länk) och rubriker i navigationen. Kontextuella länkar är vanliga hypertextlänkar 

och förekommer vanligtvis i flytande text. Oftast visas kontextuella länkar genom 

understruken stil. Stora skillnaden mellan dessa länkar och andra länkar, bortsett ifrån 

placering, så är kontextuella länkar placerade av användaren. Rubriker bygger däremot på att 

förhålla sig till innehållet. Det är oftast rubriken som etablerar hierarki inom texten, liksom i 

en bok. I navigationen är det lite känsligare. Den ska representera allt innehåll på exempelvis 

en hemsida och kommer antagligen att följa med användaren från sida till sida. Det är 

nödvändigt att undvika att använda samma etiketter på olika ställen ifrån navigationen. 

 

3.5.3. Organisationssystem 

Informationen ska vara organiserad på ett sätt att användaren lätt ska kunna hitta det dem 

söker efter utan komplikationer. Organisationssystem består av organisationsschema, som 

innebär att dela in innehållet i logiska grupper och organisationsstrukturen som innebär att 

definiera relationen mellan innehållet och grupperna. Ett exempel på organisationsschema kan 

vara ett alfabetiskt system. Organisationsstrukturen kan exempelvis vara en hierarkisk modell. 

Det finns en del orsaker som gör att användarna blir vilseleda på en plats, exempelvis 

otydlighet. Begreppet hållbar utveckling är inget undantag. Otydligheten hos hållbar 

utveckling kan ligga på kvalificeringen av ord, då ord som har en eller flera betydelser. Ett 

annat problem är heterogenitet, som innebär något som är sammansatt av olika eller relaterade 

delar. Exempelvis kan en hemsida innehålla både artiklar och företags information, vilket gör 

hemsidan heterogen. Det är även viktigt att undvika sina egna former och modeller när 

etikettering och organisationssystem skapas, eftersom dessa två delar är oftast påverkade av 

skaparen. Varje individs uppfattning om exempelvis placering av information kan vara 

olika.    

Dessvärre är konflikter gällande organisering av information oundvikligt, eftersom hemsidor 

alltid har fler än en målgrupp. Det går inte att tillfredsställa allas behov och förväntningar utan 

att skapa en målkonflikt (Burford, 2011). . 

 

För att återkoppla till vår frågeställning; Hur kan vi som webbutvecklare påverka och bidra 

till en hållbar utveckling?  
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Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till beprövade designprinciper och att ha förståelse för 

design och informationsarkitektur. Genom att tillämpa ovanstående kan vi skapa ett stabilt 

verktyg som är lätt att förstå, lätt att bruka och känns tilltalande så att folk vill använda vår 

applikation. Sammanfattat skulle vi vilja hävda att både design och informationsarkitektur är 

ett försök att uppnå hållbar utveckling. 

 

 Social utveckling - Genom att använda uppskattade designmetoder och strukturera 

informationsflödet på ett sätt som kan tilltala en bred målgrupp vill vi försöka 

tillgodose alla individers möjlighet att uppnå sina mål och drömmar. För att förtydliga 

vårt påstående så menar vi att olika individer kan ha olika mål. En person som har som 

mål att bara ladda sin bil ska på enklast sätt kunna göra det. Samma gäller en person 

som har som mål att ha uppsikt över kostnader eller utsläpp skall enkelt kunna uppnå 

detta. 

 Ekologisk utveckling - Vår applikation i sig är ett tydligt exempel. Vi har fokuserat 

på att skapa ett verktyg som ska främja användandet av laddningsbara fordon. Vi har 

även försökt att skapa ett intressant gränssnitt som ska uppmuntra användaren till att 

ha uppsikt och kontroll på sin förbrukning. Med kontrollerade förbrukningsvanor kan 

man minska utsläpp och spara på resurser, vilket ger kommande generationer en chans 

till samma livsrum och möjligheter som vi har.  

 Ekonomisk hållbarhet - Ju mer intresset för laddningsbara fordon ökar, desto mer 

vill fabrikörerna pressa inköpspriserna. Detta skapa möjlighet till att fler kan köpa ett 

laddningsbart fordon och minskar segregation i samhället, där inte bara 

höginkomsttagaren har råd. Körkostnaden för laddningsbara fordon är betydligt 

mindre än ett fordon med fossilt bränsle, vilket är en betydligt bättre långsiktig 

investering av våra resurser. Även här har vi underlättat för användaren att ha uppsikt 

på sina körkostnader. 

 

3.3. Designmetod - kortsortering 

Kortsortering är en metod för att hjälpa till att utforma designen och informationsflödet av en 

applikation. Det utövas genom lappar som innehåller ord eller funktioner som ska eller kan 

vara med på applikationen. Dessa lappar visas för deltagarna, som ska kategoriseras logiskt 

utifrån deltagarnas perspektiv. Efter att sorteringen är klar skall deltagarna namnge sina 

kategorier, dessa kategorier kan då bli namn på knappar som representera de relaterade 
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lapparna. Slutligen kontrolleras alla lapparna och kategorierna ifall det känns nödvändigt att 

kategorisera det vidare med underkategorier. Det är en snabb och enkel metod när 

informationsstrukturen ska ändras eller skapas (Kuniavsky, 2003, s.192-193). Fördelarna är 

att vi kan få en förståelse vad användare förväntar sig presenteras i applikationen. Vilken 

information som är nödvändig, vad kategorierna kan heta och hur dem strukturerar 

informationen. Hur metoden utförs i praktiken kan också variera, denna undersökning 

kommer att använda öppen kortsortering variant. Det innebär att deltagarna får möjligheten att 

lägga till och ta bort lappar/text/information. Vårt mål är att få så mycket av deltagarna som 

möjligt vill vi försöka ge dem fria händer. I åtanke att begreppet hållbar utveckling kan vara 

svårt att kategorisera utan förkunskaper måste vi vara tydliga och ge tips varför vi utför denna 

metoden. I helhet berör detta dem tre aspekterna organisationssystem, navigeringssystem och 

etikettering som vi använder till i undersökningen.  

 

4. Resultat 
 

4.1. Resultat - kortsortering 

Det första tillfället var tre studenter ifrån Blekinge Tekniska Högskola, som har djupare 

kunskaper om medieteknik. Det andra tillfället var en anställd ifrån Nicon, som har djupare 

kunskaper som undersökningen och gestaltningen. Det tredje tillfället var en doktorand ifrån 

Blekinge Tekniska Högskola med djupare kunskaper om informationsarkitektur. Under det 

första tillfället utfördes metoden med papperslappar, efter det byggde vi ett eget digitalt 

kortsorteringsprogram av praktiska själ. För oss kändes det mer smidigt att låta deltagarna 

kunna skriva ett obegränsat antal lappar och spara sina strukturer på datorn. Enligt Bussolon, 

S. Russi, B och Missier, F. (u.å.) Online card sorting: as good as the paper version, så 

fungerar kortsortering metoden lika bra digital som fysisk. Skillnaden ansågs vara att 

den  digitala versionen går att utöva på olika platser samtidigt och kan då ge fler resultat. Ju 

fler resultat desto bättre för undersökningen. Även om det var möjligt att utöva detta på olika 

platser ville vi observera deltagarna under processen. Två av de studenter som deltog i 

undersökningen hade djupare kunskaper inom områdena film, bild och medieteknik. Den 

tredje hade djupare kunskaper om internetteknologier, webbdesign och mediateknik.  

 

Metoden börjar att introducerar applikationens syfte och ursprung för deltagarna. Senare 

placerades lappar med relevanta funktioner och ord framför deltagarna. Då får dem 
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möjligheten att organisera och strukturera efter deras logik och tycke. För att förtydliga 

processen demonstrerades ett exempel för deltagarna (i kategorin Hitta kan lappen laddstolpe 

finnas).   

 

Första tillfället som bestod av tre studenter, kategoriserade grupperna till Karta, Inställningar 

och Välj Stolpe. (se figur 2). Information och funktioner som deltagarna ansåg var redundant i 

förhållande till applikationens primära funktion togs bort. De tog bort den delen vi tyckte var 

viktig för hållbar utveckling, d.v.s. elförbrukning, elpriser, körkostnader o.s.v. De ansåg att 

den informationen skulle presenteras på en annan plattform, t.ex. en webbsida.  

 
Figur 2. kortsorteringsresultat med papperslappar från tillfälle 1. 

 

Vid det andra tillfället prövade vi att använda vårt digitala kortsorteringsverktyg. Deltagaren 

var en anställd ifrån Nicon som delvis varit involverad i processen av applikationen, vilket 

kan ha lett till opartiska svar. Deltagaren sorterade kategorierna nästan identiskt men hur den 

nuvarande applikationen såg ut, Registrera, Inloggning, Inställningar, Välj Bil, Pris, Karta, 

Hjälp och Sociala Medier (se figur 3). Däremot adderades kategorin Sociala Medier, något 

som vi inte hade haft i åtanke. Kategorin skulle representera en koppling till sociala medier, 
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exempelvis facebook, twitter eller instagram. Likadant som första tillfället ansåg denna 

deltagare att det skulle vara nödvändigt med en annan plattfrom som presenterade 

applikationen på djupare plan.   

 

 
Figur 3. Digital kortsorteringsresultat från tillfälle 2. 

 

Vid det tredje tillfället bad vi en doktorand från Blekinge Tekniska Högskola att delta i vår 

undersökning. Deltagaren fick precis som vid tillfället ovan ta del av den dåvarande 

applikationens struktur. Precis som vid andra tillfället så sorterades kategorierna in i 

grupperna: Ladda, Hitta Laddstolpe, Registrera, Mina Fordon, Historik och Hjälp (se figur 

4). Efter en stund så presenterade vi även idén om sociala medier som nämndes vid tillfälle 

två. Doktoranden ansåg att delning via sociala medier var en bra idé, men tyckte det skulle 

heta “dela med dig”. Deltagaren ansåg även att mängden information borde hållas nere, men 

kunde vara nödvändig i större perspektiv. 
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Figur 4. Digital kortsorteringsresultat från tillfälle 3. 

 

Efter varje tillfälle när deltagarna var klara frågade vi dem hur deras struktur i applikationen 

skulle kunna bidra till hållbar utveckling. Majoriteten hade problem med att komma på en 

tydlig koppling mellan de båda.    

 

4.2. Resultat - design och informationsarkitektur 

Vi har använt färger, symboler och grafik som vi tycker passar ändamålet. Vi har hållit nere 

antal “klick” som man behöver förflytta sig för att göra det enkelt att veta vart i applikationen 

man befinner sig. Vi har skapat ett konsekvent utseende och beteende för att göra 

applikationen så lättanvänd som möjligt. Exempelvis så härstammar applikationens 

navigation från många andra applikationer, detta har vi gjort för att öka igenkännbarheten. 

Startsidans navigation påminner exempelvis mycket om SwedBanks, Handelsbankens och 

Nordeas applikationer (se figur 5). Det utförandet som applikationen har idag tycker vi känns 

aktuellt just nu, men hur länge det kommer hålla i sig är svårt att säga. Vi tror att det är viktigt 

att den här applikationen som med dem flesta andra, kontinuerligt behöver uppdateras både i 

funktion och utseende för att behålla sin relevans och aktualitet.   

Som nämnts tidigare använder vi oss av en igenkännbar navigation som vi ansåg skulle vara 

mest lättanvänd för användarna. Efter undersökningsmetoden kortsortering kunde vi 

konstatera att gestaltningen hade en logiskt koppling mellan etiketteringen och kategorier. 

Samtidigt som deltagarna visade en gemensam tendens att använda olika etiketter, som för 
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exempelvis applikationens primära funktionalitet kunde heta Välj Bil, Välj Stolpe eller Hitta 

Laddstolpar. Däremot togs det upp några gånger att mängden information var redundant 

gentemot applikationens primära funktionalitet. När deltagarna påstod detta kom dem även 

med förslaget att navigationen på applikationen kunde likna mer SWISHs applikation (se 

figur 6). I SWISH är Betala kategorin applikationens primära funktionalitet och är separerad 

ifrån navigationen. Resten som är placerad i navigationen (som exempelvis historik) hamnar 

inom sekundära funktionaliteter. Deltagarnas motivering var att informationen kunde vara 

underhållande men inte nödvändig och behöver därför inte dela samma utseende och 

placering som den primära funktionalitetens kategori. Informationen hörde hemma på en 

annan plattform eller djupare i applikationen.  

  

Figur 5. Första navigation från Swedbank, Handelsbanken och Nordeas mobilapplikationer. 

 

 
Figur 6. Första navigation från SWISH och SEQR mobilapplikationer. 
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Det är ont om tidigare forskning angående denna teknik att strukturera applikationer, däremot 

finns det fler applikationer som framhäver sin struktur på detta vis. SEQR applikationen är ett 

exempel (se figur 6). Pågrund av den tunna tidigare forskningen är det svårt att säga hur 

mycket det påverkar individens engagemang att utforska vidare i applikationen. Dem 

perspektiv av hållbar utveckling, exempelvis ekonomisk utveckling, vi försöker framhäva 

kanske bara uppmärksammas av hälften av alla användare. Detta kanske skulle kunna lösas 

genom en introduktion som upplyser alla praktiska segment av applikationen. Däremot kan vi 

konstatera att det finns behov att använda den simpla strukturen, såsom SWISH. Alltså 

stämde inte deltagarnas motivering helt överens med vårt mål, då applikationens 

funktionalitet började hamna mer i ett större fokus. 

 

4.3. Resultat - gestaltning 

Vår gestaltning resulterade i en mobilapplikation ämnad för dem som brukar laddningsbara 

fordon. I applikationen kan du starta och stoppa laddning av fordon, där finns en karta för att 

kunna hitta och se tillgängligheten på olika laddstolpar. Där finns historik över laddningar och 

betalningar, sådana delar som förväntas att ha i en sådan typ av applikation. Det vi dock velat 

tillföra är ett mervärde i att använda applikationen, att användaren ska vilja gå in på 

applikationen utöver dem grundläggande funktionerna. Det har vi försökt skapa genom att 

tillföra statistik i form av kostnader och energiförbrukning. Vi tänker också att statistik ska 

kunna knytas an till sociala medier så förare kan dela med sig och ta del av andras statistik i 

form av t.ex. laddtid, körsträcka förhållande till temperatur osv. Eller om föraren bara vill ha 

tillgång att följa sina egna resultat. Detta skulle ge applikationen ett större värde utöver sin 

grundläggande funktionalitet.   

 

Vi har med hjälp av våra tidigare kunskaper och den forskning inom webbdesign samt 

informationsarkitektur som vi presenterade tidigare i arbetet skapat en mobilapplikation. I 

utvecklingsstadiet tog vi hänsyn till dem tre huvudsakliga designprinciperna som vi tidigare 

redogjort för, lärande, effektivitet och anpassning. Vi känner dock att även om man följer 

dessa designprinciper kan det vara svårt att säga hur man exakt uppnår vissa kriterier som att 

designstilen ska vara tilltalande för användaren, då mycket kan handla om tycke och smak. Så 

resultatet av den design vi har kommit fram till är en kombination av dessa designprinciper, 

vår kunskap och vad vår samarbetspartner önskade. Vi har försökt att skapa en lättanvänd och 

tydlig applikation. Vi har på menysidan valt att använda både text och bild för att snabbt och 

enkelt visa på vad dem olika menyvalen innebär, (se figur 7). 
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Figur 7. Menyn i vår applikation. Egen bild. 

 

Vi har också tagit hänsyn till den forskning vi gjorde om gränssnittsdesign där de talar om att 

man i sin design bör vara så konsekvent som möjligt när det gäller placeringar och färg val. 

Vi har valt en tydlig färgprofil som består av mycket vitt för känsla av luft och lätthet, en grön 

färg som vi vill ha för att symbolisera miljövänlighet, den färgen kommer också utifrån vårt 

samarbete. Vi har även valt en orange kontrastfärg för att peka ut vissa specifika saker som 

statistik o.s.v. (se figur 8). 

 



21 
 

 
Figur 8. Här visas exempel på hur vi har använt en kontrastfärg för specifik information. 

Egen bild. 

 

Genom metoder och tankar ifrån informationsarkitektur ville vi få ett perspektiv vad brukare 

av applikationen var ute efter. Att lyfta upp deras perspektiv på applikationen kontra den 

forskning vi som medietekniker har undersökt om hållbar utveckling. En teori vi har idag är 

att samhället eller brukarna inte kommer att uppskatta applikationen. Idag får man ladda sitt 

laddningsbara fordon gratis, detta har varit en del av en introduktionsfas av laddningsbara 

fordon. Detta har lett till köp av fler laddningsbara fordon men det har förmodligen också 

skapat en vana att det ska vara gratis. Även om vårt utförande av applikationen är relativt bra 

så tror vi att det kan finnas en (det har ju alltid varit gratis) mentalitet kvar. Därför ska vi 

försöka förmedla syftet med applikationen, där hållbar utveckling är den stora rubriken. Där 

vi exempelvis presenterar fordonens elförbrukning per kilometer.  

 

Vi är nöjda med det resultat som vi hunnit åstadkomma på den här tiden. Vi känner dock att vi 

har många tankar och idéer som vi hade velat applicera i applikationen men som i det här 

skedet inte funnits tid för. Det handlar om utveckling av funktioner och utveckling av delar 

som kan ge ett större och starkare mervärde för ett förhoppningsvis främjande av 

miljömedvetenhet för en hållbar utveckling på sikt.  
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5. Diskussion 
Vi kommer i denna del diskutera och analysera resultatet av vår forskning och undersökning.  

 

5.1. Problemområde 

Vi har funnit det svårt att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i samband med 

webbutveckling och i webb och IT branschen. Kanske för att det är ett område som ännu inte 

är särskilt utforskat med tanke på den svårighet vi har upplevt till att hitta relevant forskning 

med kopplingar mellan hållbar utveckling och webbutveckling, vilket är ett problemområde i 

sig. Är det ens möjligt att arbeta utifrån hållbar utveckling inom webbutveckling? Det går ju 

givet vis att jobba mot ett mål om hållbar utveckling på ett företag på många sätt som t.ex. att 

källsortera på arbetsplatsen. Men det vi vill komma åt är om det går att tillämpa i rollen som 

webbutvecklare.  

 

Vi har märkt en tydlig skillnad i avseendet med applikationen som vi har utvecklat 

tillsammans med Nicon. Där vi vill skapa ett verktyg med förhoppning om att på sikt kunna 

främja för en miljömedvetenhet och tanke som kan bidra till hållbar utveckling. Medan de 

som företag är mer intresserade av ekonomisk vinning genom att t.ex. infoga reklam i 

applikationen, som kan leda till större intäkter. Kan en arbetsplats i behov av inkomst 

åsidosätta tankar om hållbar utveckling, något som påverkar allas framtid? 

 

5.2. Diskussion av designen och informationsarkitekturen 

Vi har med hjälp av forskning och egen erfarenhet kommit fram till en design som vi tycker är 

modern, enkel att förstå och relevant för ändamålet. Om vår uppfattning kommer tolkas 

likadant av dem som kommer bruka applikationen är ännu oklart. Enda sättet att få reda på 

detta är att låta en relevant målgrupp pröva applikationen. Men på grund av att vi själva inte 

styr över när applikationen släpps i bruk så kan vi i dagsläget inte undersöka det. Eftersom 

laddningsbara fordon verkar för nuet och för en hållbar framtid ville vi även att applikationens 

design skulle spegla det. Vi vill att den ska upplevas aktuell, modern och i tiden, då tyckte vi 

att flat design lämpade sig väl för att just nu är det en stor trend både på webben och i 

mobilapplikationer. Flat design är även väldigt lämpligt för mobilapplikationer då den 

minimalistiska designen inte behöver någon större plats och att det inte är så mycket små 

detaljer som kan vara svåra att uppfatta i en liten skärm. 
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Applikationen som vi har utvecklat är i nuläget i position där det gäller att synas och hinna 

etablera sig innan andra kan komma att göra det. Det är en typ av apputveckling som 

förmodligen pågår på flera olika håll men som fortfarande är så nytt så det inte ännu finns 

någon tydlig ledare. Vi vill att den versionen som vi har utvecklat ska bli den som lyckas 

profilera sig. Men det är inte bara en kapplöpning, den appen vi har utvecklat är redan 

förutsatt att det är den som ska gälla för södra Sverige, med förutsättning att Nicon är nöjda 

med vårt resultat. Skulle vårt arbete blir väl mottaget av användare så kanske den kan komma 

sträcka sig längre än så och bli en ledande applikation i samband med laddningsbara fordon.  

 

5.3. Diskussion av kortsortering 

Då vi använde oss av en öppen kortsorteringsmetod så hade deltagarna vid varje tillfälle 

möjlighet att lägga till mer eller mindre vad som helst. Vi förväntade oss att få nya perspektiv 

presenterade för oss i form av möjligen oväntade strukturer. Det uppstod att majoriteten av 

deltagarna ville hålla nere informationen så mycket som möjligt och tog bort det som vi ansåg 

bidrog till hållbar utveckling. Detta ansåg vi vara problematiskt gentemot applikationens 

syfte. Det var först när vi förklarade våra tankar om hur extra information i form av statistik, 

kan skapa en bättre översikt över sin förbrukning och kostnader som de kom med egna idéer. 

Men det var fler tillfällen som inte utökade informationen än vad det var som gjorde det. De 

deltagare som inte utökade informationen ändrade inte sin motivering. Eftersom motiveringen 

inte ändrades kunde detta tyda på brist på kunskap angående ämnet hållbar utveckling, eller 

att det saknades ett intresse. Vid ett tillfälle diskuterades det mer om design och interaktions 

lösningar. Däremot fanns det ett förslag att kunna dela med sig på olika sociala medier om sin 

förbrukning och potentiella besparingar, detta skulle eventuellt kunna sporra andra till att vilja 

göra likadant.     

 

5.4. Mervärde 

Utöver funktionalitet så vill vi bidra med det där “lilla extra” något vi vill kalla ett 

“mervärde”. Via ett s.k. mervärde i form av statistik, delning på sociala nätverk osv. kan vi 

öka intresset för applikationen och öka spridningen av miljömedvetenhet och skapa en slags 

kedjereaktion. Vi vill tro att genom en bearbetad informationsarkitektur och en väldesignad 

applikation kan vi uppnå detta och öka miljövinsten. P.g.a. att vi jobbar med en extern 

arbetspartner och att vi har haft som uppdrag att designa applikationen så har vi inga 

befogenheter att lansera applikationen. Detta leder i sin del till att vår hypotes om att ett 
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mervärde skulle gynna miljövinsten eller vara ett sätt att främja hållbar utveckling inte kan bli 

analyserad förens applikationen sätts i bruk. 

 

Att styrmedel i form av incitament har ökat försäljningen av fler miljöbilar kan man se både i 

statistik och på våra vägar. När vi undersökt hur incitament fungerar så har vi frågat oss 

själva, kan incitament fungera på en webbapplikation? Så som vi vill se det så skulle man 

kunna jämföra incitament med det vi kallar mervärde. Genom att framhäva kostnader och 

förbrukning till våra framtida användare vill vi tro att vi kan framkalla en så kallat “vinn vinn 

situation”. Den sparsamma bilisten kommer att ha uppsikt på sina körkostnader och själv 

kunna hitta det mest kostnadseffektiva sättet att köra, vilket i sin del leder till mindre utsläpp. 

Det samma gäller den som tycker att miljön är viktigare, effektivare körning leder till mindre 

utsläpp vilket i sin tur leder till mindre kostnader. 

 

5.5. Sammanfattning 

Som vi tidigare har beskrivit så är hållbar utveckling ett stort begrepp och ett begrepp som 

påverkar alla på ett eller annat sätt. Det är mycket som kommer behövas göras i strävan mot 

att uppnå detta. Inte minst när det kommer till transportsektorn som vi valde att titta närmare 

på. Dem största och kanske mest avgörande besluten ligger förmodligen hos politiker och de 

stora aktörerna i branschen så som biltillverkare. Men vi anser efter den här undersökningen 

att mindre bidrag också har betydelse i strävan mot hållbar utveckling. Vi som 

webbutvecklare kanske inte kan bidra till dem största förändringarna i strävan om hållbar 

utveckling. Men även vårt kunnande i tekniska lösningarna och kunskap om att förmedla 

information på ett tilltalande sätt, tycker vi också har betydelse. Vi kan skapa webbsidor och 

applikationer som människor stöter på både i vardag och i arbete med funktionalitet och 

budskap mot rätt riktning. 
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6. Ordlista 
 

IT 

Står för information och teknik. 

 

Webbapplikation 

Det är ett samlingsnamn för programvara som man kommer åt genom att använda en 

webbläsare. 

 

Mobilapplikation 

Även kallat mobilapp eller bara app, är ett tillämpningsprogram för mobila enheter som 

smartphones och surfplattor. 

 

Incitament 

Incitament är något som stimulerar önskvärt beteende. 

 

Heterogenitet 

Ett tillstånd där ett objekt består av olika skilda komponenter. 

 

Mervärde 

Något som kan ge det lilla extra utöver det förväntade. 

 

Vinn vinn situation 

Läge som är gynnsamt för alla berörda. 

 

Open source 

Avser oftast datorprogram vars källkod inte är en persons/företags egendom utan är tillgänglig 

att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. 
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Teknisk bilaga 
 

HTML5 

Html en förkortning av HyperText Markup Language och html5 är den senaste versionen som 

vi använder. Eftersom vår undersökning inte bygger på att undersöka våra tekniker utgår vi 

ifrån våra kunskaper och erfarenheter, därför använder vi html5 som vi redan är bekanta med. 

Det är ett sidbeskrivningsspråk, på webdesignskolan (u.å.) beskriver de att det innebär att 

utseendet och innehållet styrs av att html-koden och kan beskriva en sida på rätt sätt för en 

webbläsare.  

 

CSS3 

Css står för Cascading Style Sheets och css3 är den senaste versionen. Det används för att 

formge webbdokument med färg, teckensnitt, justeringar, placeringar, storlekar mm, som 

också beskrivs på webdesignskolan (u.å.). Likt html5 så så har vi valt detta språk för att vi 

redan är vana vid att jobba med design genom det här språket. 

 

JavaScript 

JavaScript är ett programmeringsspråk som används främst på klientsidan i 

webbtillämpningar. Detta innebär att JavaScript exekveras i en webbläsares JavaScript-motor, 

så exempelvis Google Chrome, Internet Explorer eller Mozilla Firefox har en JavaScript-

motor. Programmeringsspråket kan användas för att öka funktionaliteten på en webbsida, 

exempelvis kontrollera ifyllda formulär som ska skickas till en server, eller visa och dölj 

bilder för annonseringssyfte. Det är även möjligt att uppnå funktioner i en avancerad nivå, 

såsom spelmekanik och bildhantering. Att språket har en etablerad plats inom webbutveckling 

utesluter inte våra andra alternativ av verktyg/språk. Ett tyngre språk, som exempelvis Python 

(tillsammans med ramverket Django) eller C# (tillsammans med ramverket ASP.NET) hade 

kunnat åstadkomma samma resultat som vi strävar efter. Däremot för undersökningens skull 

använder vi oss av JavaScript pågrund av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, samtidigt 

som vi personligen har gott förtroende för språket. Vi anser att språket är flexibelt och 

användbart i många sammanhang.  JavaScript blev ännu mer väsentligt då vi inkluderar 

jQuery och jQuery Mobile, som är JavaScript ramverk. 
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jQuery Mobile 

På jQuery Mobiles webbsida https://jquerymobile.com/, förklarar dem att det är ett html5 

baserat användargränssnitt system. Skapat för att göra responsiva webbsidor och applikationer 

som är anpassade till alla smartphones, läsplattor och datorer. Det är ett ramverk som bygger 

på JavaScript och css. Tanken är att med hjälp av detta ramverk ska man kunna skapa en 

applikation som är anpassad till alla plattformar, istället för att behöva göra separata versioner 

för olika plattformar. Vi har använt jQuery Mobile av den anledningen att vår 

samarbetspartner har valt att använda det. Vi hade lite eller ingen tidigare kunskap av jQuery 

Mobile så det första vi fick göra var att undersöka ramverkets struktur. Då ramverket i sig är 

väldigt bra på att anpassa hemsidor till olika plattformar så tycker vi att det saknar finess i sin 

förbestämda CSS (färg, typsnitt, skuggor, o.s.v.). Vilket resulterade i att vi implementerade 

vår egen CSS för att skapa en s.k. flat design. 

 

Git  

Git är ett open source versionshanteringsprogram som det går att läsa mer om på https://git-

scm.com/. Det fungerar på så sätt att vi har vår ursprungskod på en server via Git som vi alla 

kan komma åt. Sen skapar man en egen branch, “gren” som man kan jobba lokalt i på sin 

egen dator. Det betyder att en enskild person kan koda och testa med den gemensamma koden 

på sin egna dator utan att det påverkar dem andras arbete. När man sedan är nöjd med sitt 

arbete kan man då skicka upp det till den gemensamma servern så att dem övriga som arbetar 

med samma projekt också kan hämta ner och ta del av den nya koden. Vi valde att arbeta med 

Git för att vi har gjort det flera gånger i tidigare projekt så vi känner oss ganska trygga med 

det. Vi tycker att det är nödvändigt att ha ett versionshanteringsprogram när vi är flera 

personer som programmerar i samma projekt. Varje individ kan då utveckla sina delar för att 

senare sammanfoga det med dem andra för att utveckla applikationen.  

 

PhoneGap 

Istället för att skriva vår applikation i olika versioner och språk för att anpassa oss för diverse 

plattformar använde vi oss av PhoneGap, som är ett känt mobilapplikations utvecklings 

program. PhoneGap bygger på grundläggande webbteknologier, såsom html5, css3 och 

JavaScript men kompileras till en applikation för plattformen. Detta innebär inte att 

applikationen översätts till någon av plattformens språk. Pågrund av detta blir applikationen 

en hybrid applikation, vilket innebär att applikationens layout är renderad genom webben men 
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är ändå packad som en applikation för distribution och har tillgång till mobilens 

funktionalitet.  

 


