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Abstract: This study aims to examine how web developers 
work with ecologically sustainable web development 
and what may impel them to do so. The global impact 
from the use and development of web products and 
services are growing in a steady pace. This was inves-
tigated through a qualitative study including semi 
structured interviews with five web developers. 

Results and analysis show that web developers today 
do not work to any great extent with ecologically sus-
tainable web development. The biggest reason for this 
is ignorance and that there is no correct definition of 
what it means. Web developers' attitudes are positive 
towards such work, but the drivers do not match the 
attitudes, since sustainable work is not a priority. The 
study shows that there are both opportunities and ob-
stacles to work with ecologically sustainable web de-
velopment. The greatest opportunities lie in the fact 
that interest in sustainability increases and that it has 
positive effects. The biggest obstacles are ignorance 
and the fact that sustainability is not yet given high 
priority. 

Nyckelord: webbutvecklare, webbutveckling, miljö, hållbarhet, 
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1 Introduktion 

Hållbar utveckling är idag ett globalt begrepp som är ett måste att ta hänsyn till 
i så gott som all sorts utveckling och verksamhet. Det är ett komplext ämne som 
bland annat innebär att utveckla nya koncept, produkter och infrastrukturer för 
dagens behov, utan att riskera kommande generationers möjlighet att tillfreds-
ställa sina. Detta blir rimligen även allt mer aktuellt inom webbutveckling. Per-
soner som arbetar med webbutveckling tar dagligen beslut om hur webben ska 
byggas, designas och hur hundratals miljoner webbplatser ska lagras. Men enligt 
Frick (2016, s. XXIII) gör de flesta detta utan att överväga hållbarhet eller för-
nybar energi. 

Klimatförändringar är en av de största utmaningarna i vår tid och enligt 
Världsnaturfonden (2018, s. 10) är det kritiskt att så snart som möjligt vända de 
negativa förlusterna av natur och biologisk mångfald om det ska vara möjligt att 
uppnå åtaganden om klimatmål och hållbar utveckling. Stora fundamentala 
förändringar krävs av både regeringar, internationella organisationer, 
näringslivet, men också av alla som enskilda individer. Samhällets produktions- 
och konsumtionsmönster måste förändras. Detta gäller inte minst internet och 
IT-sektorn vars elbehov, som i en jämförelse med länders elförbrukning, hade 
rankats som nummer tre i världen (Greenpeace, 2017, s. 16). 

För att motverka bland annat klimatförändringar och miljöförstöringar beslutade 
Förenta nationerna (FN) 2015 om nya mål för hållbar utveckling. De 17 nya mål 
för hållbar utveckling och 169 delmål som de tillkännagav ska visa denna nya 
universella agendas omfattning och ambitionsnivå (FN, 2015, s. 3). Målen och 
delmålen ska stimulera till handling på områden av avgörande betydelse för 
mänskligheten och planeten. 

Intresset för hållbar utveckling ökar även på andra håll. Klimatkompensation, 
ekodesign, veganism och plogging är bara några få exempel på saker som män-
niskor, organisationer, företag och verksamheter gör för att bidra till en mer håll-
bar utveckling. Många arbetar idag med att ta fram metoder, produkter och sy-
stem som syftar till att göra så lite negativ påverkan på jordens resurser som 
möjligt. De vill bygga en tillvaro som strävar efter att bevara och skydda naturen 
genom en hållbar utveckling. 

Samtidigt digitaliseras samhället i all högre takt och antalet människor som 
kopplar upp sig blir allt fler, precis som den mängd tjänster som erbjuds online. 
Det skapas enorma mängder nya webbplatser och webbaserade tjänster varje år, 
samt de produkter som krävs för att ta del av dem. Den digitala världen - våra 
digitala enheter och internet som länkar ihop dem - blir mer centrala och en större 
del av det moderna samhället. Att sträva efter hållbarhet inom olika 
verksamheter, organisationer, branscher, däribland webbutveckling, blir därför 
ett viktigt steg för att förhindra ytterligare miljöförändringar. Webbutvecklare 
kan rimligtvis spela en stor roll för att stödja den digitala utvecklingen genom 
bättre digitala produkter och tjänster som är effektiva, hållbara och sparar energi, 
samtidigt som de gör användare engagerade och tillfredsställda. Däremot är det 
osäkert vilken den rollen bör vara och exakt hur innehållet i det arbetet bör se ut. 
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1.1  Problembeskrivning 
Hållbarhet är ett begrepp som människor blir mer och mer bekanta med (Kramer, 
2012, s. 23). Hållbar utveckling sträcker sig från strikt miljömässiga aspekter till 
de mer sociala- och ekonomiska delarna av begreppet. Emellertid har inte 
mycket uppmärksamhet ägnats åt att tillhandahålla praktisk vägledning till skap-
arna av produkter och tjänster på webben, även om dessa produkter och tjänster 
tillika påverkar miljön på många skadliga sätt. 

Det finns idag inga framtagna riktlinjer, regler, krav eller ramverk specifikt för 
webbutvecklares arbetsområde. Därför uppstår följdfrågan huruvida detta bör 
ligga i webbutvecklares ansvar och intresse. Idag talas det mycket om 
miljövänliga produkter och webbutvecklare kan ibland få utveckla produkter 
som ska leverera ett grönt budskap. Men det talas inte om hur grön den processen 
eller produkten är. Det är som om hållbarhet, ofta citerad som kritisk för vår 
överlevnad, helt enkelt inte gäller för internet och webbutvecklares arbete. 

Idag saknas det tillräcklig forskning om hur webbutvecklare kan bidra till en 
ekologisk hållbar utveckling. Ett av webbutvecklarens arbetsområden är att ge 
ordning och tydlighet till digital information vilket ska göra den lättare att finna. 
Men också att se till att informationen är hållbar och varaktig, samtidigt som den 
är tillräckligt flexibel för att anpassa sig till förändrade behov. Detta kräver en 
särskild kunskap om metoder som kopplar samman hållbarhet, användbarhet och 
informationsarkitektur.  

Både ekologisk hållbar utveckling och webbutvecklares arbetsområde är 
ständigt under utveckling och förändring. Det sker årligen stora förändringar i 
samhället med olika strömningar som påverkar. Det kan då tyckas ligga i deras 
intresse att anpassa sig till detta. Precis som många andra branscher har 
webbutvecklare en möjlighet att påverka samhället i en ekologisk hållbar 
riktning. En av webbutvecklares uppgifter är att skapa produkter och tjänster 
som är tillgängliga och anpassade efter användarnas behov. En del av det borde 
därför innefatta de ökade klimatförändringarna och användarnas behov av en 
hälsosam planet.   

Studien fokuserar på den ekologiska hållbarheten eftersom många förmodligen 
inte ser några kopplingar mellan webbutveckling och ekologisk hållbar utveckl-
ing. Det kan vara svårt att se hur designval, arbetssätt och metoder på något sätt 
skulle påverka miljön i det långa loppet. Men enligt Chan et al. (2013, s. 485) 
producerar IT-branschen, som levererar internet, video, röst och andra moln-
tjänster, årligen mer än 830 miljoner ton koldioxid. Det är ungefär 2 procent av 
de globala koldioxidutsläppen och lika mycket som flygindustrin producerar. 
Prognoser tyder på att utsläppen förväntas bli dubbelt fram till 2020. En stor del 
av de utsläppen kommer från den energiförbrukning som internet och IT-sektorn 
förbrukar och behovet av förnybar el ökar. Enligt Greenpeace (2017, s. 5) blir 
hur samhället bygger och driver den snabbt växande digitala infrastrukturen en 
central del i frågan om möjligheten att hinna ställa om till förnybar energi i tid 
för att undvika farliga klimatförändringar.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien har för syfte att bidra med kunskap till diskussion och forskning om 
ekologisk hållbarhet inom webbutveckling. Särskild vikt läggs vid 
webbutvecklares roll i den utvecklingen. Eftersom ämnet är otillräckligt studerat 
kommer studien att undersöka vilka erfarenheter webbutvecklare har med 
hållbar ekologisk webbutveckling, om de arbetar med det idag, samt genom att 
identifiera vilka eventuella drivkrafter och attityder som finns för att arbeta med 
hållbar ekologisk webbutveckling. För att förstå sambandet mellan 
webbutvecklares arbete med hållbar ekologisk webbutveckling och deras 
attityder och drivkrafter kommer studien även titta på vad det finns för 
möjligheter och hinder för webbredaktören att arbeta med hållbar ekologisk 
webbutveckling.  

Den övergripande frågeställningen är: 

• Hur arbetar webbutvecklare med hållbar ekologisk webbutveckling?  

För att besvara denna fråga utgår studien från två mer specifika forskningsfrågor: 

• Vilka är attityderna och drivkrafterna för att jobba med hållbar 
ekologisk webbutveckling?  

• Vad finns det för möjligheter och hinder med att arbeta med hållbar eko-
logisk webbutveckling? 

1.3 Disposition 
I första kapitlet introduceras studien och dess bakgrund samt syftet till att studien 
genomförs. Tidigare forskning och litteratur tas upp i kapitel två för att skapa en 
övergripande bild av området undersökningarna berör. Här behandlas även det 
valda analysverktyget ramanalys. Uppsatsen fortsätter med en beskrivning av 
metoderna och en motivation till varför dessa metoder valts ut. Vidare beskrivs 
genomförandet och den data som samlats in granskas. I kapitel fyra samman-
ställs resultatet från de semistrukturerade intervjuerna och analysen. Det avslu-
tande kapitlet innehåller diskussion och slutsatser som görs utifrån resultatet med 
koppling till den tidigare forskningen och litteraturen. Slutligen förs en reflekt-
ion kring hur fortsatt undersökning och forskning kring ämnesområdet skulle 
kunna se ut. 

1.4 Avgränsning 
I denna studie kommer inte alla delar av hållbar utveckling att behandlas. Studien 
berör främst ekologisk hållbarhet som är en aspekt av hållbar utveckling. 
Ekologisk hållbarhet syftar till att anpassa människans liv för att främja 
ekosystemen, bevara naturens mångfald genom att arbeta för att motverka 
förlusten av jordens naturresurser. Detta kan även appliceras på webbutveckling 
genom att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och använda oss av mer 
miljövänliga metoder. Då kan även webben bli ett medel för att nå ett mer 
hållbart samhälle. 
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Arbetet inriktar sig på de metoder och tillvägagångssätt som en webbutvecklare 
och webbdesigner kan arbeta på. Det kommer inte läggas någon större vikt vid 
ekologisk hållbar kommunikation eller kommunikation om ekologisk hållbarhet, 
alltså “budskapen” i det som designas och utvecklas. Det är just arbetet med 
webbutvecklingsaspekten som kommer att vara huvudfokus i studien.  

1.5 Bakgrund 
1.5.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som ska beskriva en önskvärd samhällsutveckl-
ing. En vanligt förekommande definition av begreppet kommer från Brundtland-
kommissionens rapport "Our common future" som publicerades 1987. Där skri-
ver författarna att hållbar utveckling är en utveckling som säkerställer att den 
uppfyller dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att 
möta sina egna behov (World Commission on Environment and Development 
[WCED], 1987). Hållbar utveckling tar upp det komplexa begreppet livskvalitet 
genom att främja idén om balans mellan ekonomisk utveckling, social rättvisa, 
effektivitet och miljöskydd (Dumitrescu, Vidrascu, Niculescu, & Taranu, 2013, 
s. 65). Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett glo-
balt perspektiv. Begreppet ger dock utrymme för en mycket vid tolkning men ett 
vanligt sätt att definiera hållbar utveckling är genom tre olika aspekter: det soci-
ala, miljön och ekonomin (United Nations Development Programme [UNDP], 
2017). Denna treparts beskrivning presenteras ofta, men inte alltid, i form av tre 
skärande cirklar av social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet, med hållbarhet 
placerad vid korsningen i mitten (Purvis, Mao & Robinson, 2018, s. 2–3). Det är 
inte givet hur avvägningen mellan dessa tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet – bör göras och många konkurrerande tolkningar förekom-
mer. Hållbar utveckling är således inte ett svar utan snarare en process där olika 
synsätt kan mötas.  

Social hållbarhet 

Den ena delen, social hållbarhet, handlar om att bygga ett samhälle som är lång-
siktigt stabilt, dynamiskt och där människans grundläggande behov kan uppfyl-
las. Ett sådant samhälle tillgodoser alla människors möjlighet till att uppfylla 
sina mål och drömmar på en global nivå. Människor ska ha ett lika värde och 
detta ska vara en central fråga. Men social hållbarhet är ett mångfacetterat kon-
cept enligt Chan, Hu & Fan (2019, s. 3). Definitionen av social hållbarhet är i 
allmänhet fragmenterad och sällan integrerad i en enda ram. För att social håll-
barhet ska bli relevant bör det därför definieras tydligare och omsättas i praktiken 
utifrån de behov och förutsättningar som kan finnas på lokal, regional respektive 
nationell nivå. Den sociala hållbarheten handlar alltså till största del om välbe-
finnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.  

Ekonomisk hållbarhet 

Den andra delen, ekonomisk hållbar utveckling, handlar om balanserad ekono-
misk tillväxt som tar hänsyn till både ekologiska och sociala intressen. Barbier 
(1987, s. 103) menar att begreppet ekonomisk hållbar utveckling skiljer sig från 
sin vanliga ekonomiska konsensus. En hållbar ekonomisk utveckling är direkt 
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angelägen om att öka de fattigas levnadsstandard på med avseende på ökad mat, 
löner, utbildningsnivå, hälsa, sanitet och vattenförsörjning etcetera, och endast 
indirekt angelägen om den ekonomiska tillväxten på nationell nivå. Ekonomisk 
hållbarhet är en integrerad del av den stora hållbarhetsaspekten och innebär att 
använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden 
genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara 
resurser som icke förnyelsebara resurser.  

Ekologisk hållbarhet 

Den tredje delen, ekologisk hållbarhet, handlar om att hushålla med mänskliga 
och materiella resurser på sikt. Ekologisk hållbarhet innefattar allt det som har 
med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemets 
stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodi-
versitet, och ekosystemtjänster. Enligt Knott, Rosenbeck och Burnham (2014, s. 
6) är en hållbar ekologisk utveckling när behoven av resurser och tjänster för 
nuvarande och kommande generationer möts utan att äventyra hälsan hos de 
ekosystem som förser samhället med dem. Eller mer specifikt som ett villkor för 
balans, motståndskraft och sammankoppling som tillåter det mänskliga sam-
hället att tillgodose sina behov samtidigt som de inte överstiger kapaciteten för 
sitt stödjande ekosystem att fortsätta att generera de tjänster som behövs för att 
möta de behoven, eller att genom våra handlingar minska den biologiska mång-
falden.  

1.5.2 Hållbarhetsarbete i världen 
FN upprättade 2015 projektet Agenda 2030 för att samtliga länder skulle arbeta 
för att verka för en mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. 
Agenda 2030 består av 17 mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt 
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser (FN, 2015, s. 5). Dessa mål rör samtliga 193 länder i FN som 
tillsammans ska mobilisera sig för att nå de bestämda målen innan år 2030. 
Målen syftar till att bygga vidare på millennieutvecklingsmålen och slutföra vad 
som inte uppnåddes genom dem. Däribland skydda planeten från att förstöras, 
inklusive genom hållbar konsumtion och produktion, genom att förvalta 
planetens naturresurser på ett hållbart sätt och vidta omedelbara åtgärder mot 
klimatförändringarna, för att planeten kan tillgodose nuvarande och kommande 
generationers behov. Hållbarhetsarbetet pågår också i EU. Hållbar utveckling 
har enligt EU-kommissionen (2017) sedan länge varit kärnan i det europeiska 
projektet och EU-fördragen erkänner dess ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensioner som bör åtgärdas tillsammans. EU samarbetade och 
medverkade till att utforma FN:s globala 2030-agenda, som enligt EU-
kommissionen till fullo överensstämmer med den europeiska visionen och nu 
har blivit hela världens plan för global hållbar utveckling. Arbetet med hållbar 
utveckling har också integrerats i EU: s politik och lagstiftning via EU:s strategi 
för hållbar utveckling. Den svenska staten har också ett hållbarhetsarbete. Både 
nationellt och genom att bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030. 
Enligt Regeringen har Sverige som mål att vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030 (2015) och att bli världens första fossilfria välfärdsland, för att 
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kunna vara en förebild internationellt när det kommer till ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet.  

1.5.3 Hållbar ekologisk webbutveckling 
Ekologisk hållbar utveckling är ett väldigt brett område, och att kombinera det 
med webbutveckling är komplicerat och ett relativt outforskat område. Enligt 
Kramer (2012, s. 1–2) ökar kundernas medvetenhet om ekologiska problem och 
deras resulterande förväntningar utgör idag en av de viktigaste trenderna och 
drivkrafterna för hållbarhet som affärsinriktning. Detta gör att användarupple-
velse (UX) har möjlighet att omvandla sig från ett kommersiellt erbjudande till 
en värdekritisk tjänst genom att införliva en hållbarhetsaspekt i sin ram. Det ger 
även webbutvecklare en stor möjlighet att bidra till den ekologisk hållbara ut-
vecklingen.  

Energiförbrukning 

Trots betydande förbättringar i energieffektivitet i både våra enheter och i driften 
av datacenter, ökar energibehovet. Det fortsätter att växa med minst 7 procent 
årligen vilket är det dubbla av den genomsnittliga globala tillväxten av el (Gre-
enpeace, 2017, s. 15). Energiförbrukningen från webben sker i tre olika steg: Det 
krävs energi för att skapa, testa, implementera och underhålla produkten. Det 
krävs också energi när till exempel webbplatser och liknande lagras på servrar. 
Det sista steget som kräver energi är nedladdning av produkten och när använ-
darna ska interagera med den. Hållbar webbutveckling handlar alltså mycket om 
att minska den mängd energi som förbrukas vid just webbutveckling och design 
för webben. Enligt Frick (2016, s. 105) är grön lagring av information det vik-
tigaste. Servrarna som lagrar filerna som utgör webbsidor kräver ström 24 tim-
mar om dygnet, den mest effektiva åtgärd för en mer hållbar webbplats är att 
använda en leverantör som använder 100 procent förnybar energi. 

Hitta information 

För att användaren ska kunna ta del av informationen måste hen först hitta den 
och ju längre tid det tar att söka efter den, desto mer energi går åt. Om använda-
ren direkt finner det hen är ute efter krävs färre sidvisningar och serverförfråg-
ningar, vilket gör att onödiga sidelement och innehåll som tar upp mycket band-
bredd inte behöver laddas. Dessa små energibesparingar ackumuleras över tiden. 
Detta gäller när användare söker på sökmotorer, likväl när de söker på webbplat-
ser. Enligt Frick (2016, s. 143) är det dåligt både för användare och miljön att 
slösa på energi om det inte lagts tid på interna sökfunktioner och sökmotoropti-
mering. Andra faktorer som sociala medier, nyckelord, ingående länkar, använ-
darrecensioner, metadata med flera spelar också roll.  

Design och användarupplevelse 

Hållbar design strävar efter att vara effektiv och användarvänlig. Att skapa bra 
upplevelser för både mobila och stationära användare genom bland annat re-
sponsiv design och mobile-first metoder innebär också att det förbättrar webb-
platsens hastighet och energieffektivitet. Enligt rapporten Svenskarna och Inter-
net (2018, s. 14) använder svenskarna mobilen oftast när de surfar, samtidigt 
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som tillgången till smarta mobiler fortsätter att öka, från 85 procent av befolk-
ningen 2017, till 90 procent 2018. Designen av informationen måste också orga-
niseras på ett sätt som hjälper användare hitta vad de behöver så snabbt som 
möjligt. Att ha en otydlig navigation, strukturella problem och oklart språk på-
verkar alla involverade i en produkt eller tjänst på webben, inte minst använda-
ren med sina specifika behov. För att få reda på användarnas behov går det att 
tillämpa olika metoder av användartester som bland annat persona och använd-
arberättelser (user-stories). 

Frick (2016, s. 153) menar att en bra användarupplevelse (UX) inte bara handlar 
om att lägga till funktioner till en produkt, utan att förstå vilka kundproblem som 
behöver lösas, för att kunna generera idéer till att lösa dessa kundproblem, och 
till sist validera om de fungerar. Detta gäller även hållbara designlösningar. Det 
handlar också om att innefatta hela livscykeln för produkten eller tjänsten. Där-
för är det viktigt att utforma produkter som motsvarar användarnas behov och 
samtidigt strävar efter att uppmuntra till en mer hållbar användning av produk-
terna (Kramer, 2012, s. 143). 

Tillgänglighet 

Hållbar webbutveckling handlar också om att inkludera alla. En tillgänglighets-
anpassad produkt på nätet tillåter människor med olika funktionshinder att få 
tillgång på ett meningsfullt sätt. Är inte produkterna eller tjänsterna tillgänglig-
hetsanpassade tar det längre tid för personer att finna sin information och det 
slösar på energi. Frick (2016, s. 174) menar att hela spektret av potentiella funkt-
ionshinder, som nedsatt syn, färgblindhet, rörelsehinder, försvagande skador 
o.s.v., kan siffrorna nå upp till 20 procent av en befolknings individer. Även 
Kramer (2012, s. 154) menar att hållbar design bör sträva efter att vara inklude-
rande och universell. Men enligt Funka (2018) fungerar det här bara om webb-
platserna är byggda enligt internationell standard och riktlinjer för tillgänglighet.  

Visuell design 

Den visuella designen bidrar också till att göra produkten mer hållbar. När det 
gäller färgval går det att göra hållbara val. En åtgärd är att använda platta färger 
(flat colors) istället för gradienter, avfasningar eller andra färgeffekter i desig-
nen. De platta färgerna har mindre filstorlek och är lättare att skala i responsiv 
lösningar. Att välja typsnitt är en viktig process i designarbetet. Både rent este-
tiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt Frick (2016, s. 171) är typsnitt mer 
eller mindre hållbara beroende på hur mycket laddningstid de tillför till en sida 
och hur många utgående http-förfrågningar de gör. För att spara mycket energi 
bör det inte användas för många olika typsnitt, inte för många storlekar på typ-
snitten och att inte använda typsnitt som inte designade för webben. Dessutom 
är det en fördel att de typsnitt som länkas in ligger på servrar som drivs av för-
nybar el.  

Bild och video 

Bilder och filmer bidrar också till mängden förbrukad energi. Att använda video 
för att berätta en historia kan vara ett mer övertygande sätt att förmedla ett bud-
skap men enligt Frick (2016, s. 124) kan det också vara mer bandbreddskrävande 
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och använda mer energi. Videostreaming tar idag en stor del av internettrafiken. 
Enligt Greenpeace (2017, s. 7) stod videostreaming för 63 procent av den globala 
internettrafiken 2015 och beräknas nå 80 procent till år 2020. Därför är det vik-
tigt att video- och bildinnehåll är av god kvalité, komprimeras ordentligt, att rätt 
filformat används, och att de lagras på servrar som drivs av förnybar energi.  

Optimerad webbprestanda 

En webbplats som körs mer effektivt använder mindre bearbetningseffekt, vilket 
innebär att den använder mindre energi och kommer att få ett lägre koldioxidav-
tryck. Optimering av webbprestanda (WPO) är därför ytterligare ett sätt att jobba 
hållbart genom att slösa på mindre energi. Ett sätt att arbeta mer hållbart är att 
använda olika ramverk, kodbibliotek eller Content Management System (CMS). 
Alla metoderna skyndar på utvecklingsprocessen och kan optimera tjänsten eller 
produktens prestanda. Viktigt är dock enligt Frick (2016, s. 201) att använda 
metoderna på rätt sätt och vara medveten om att de ofta tillför en massa extra 
data genom sin breda och innehållsrika arkitektur. Mycket av den flexibiliteten 
som utvecklaren får av arkitekturen påverkar prestandan och tillförlitligheten. 

Kommunikation 

Webbutvecklare kan arbeta med att påverka dels kunder, dels konsumenter och 
andra verksamma inom webbutveckling, för att skapa positiv förändring i mil-
jöfrågor. Mycket handlar också om miljöåtagande och miljöpolicy. Enligt Frick 
(2016, s. 86) hjälper ett bra miljöåtagande och policy till att väva ihop miljökon-
ceptet med allt företaget gör. Kommunikationen kring miljöfrågor och arbetet 
med dem kommer att påverka de som tar del av informationen. 

Arbetsmetoder 

Att arbeta mer effektivt gör inte åt lika mycket resurser och är mer hållbart. Frick 
(2016, s. 88) menar att genom arbete med strömlinjeformade arbetssätt som Lean 
och Agile så skapas de högst värderade delarna först och då minimeras avfall 
som påtagligt påverkar de resurser som krävs för att utföra ett projekt. 

2 Tidigare forskning och litteratur 

Kapitlet innehåller tidigare forskning relaterad till ämnet hållbar ekologisk 
webbutveckling. Det råder dock en brist på forskning gällande hållbar ekolo-
gisk webbutveckling, vilket motiverar valet av de aspekter som undersökts. De 
är utvalda på grund av dess relevans för ämnet och för att öka förståelsen för 
problemområdet. Vidare innehåller kapitlet en kortare litteraturgenomgång av 
aktuell facklitteratur för att utöka mängden fakta att dra slutsatser kring. Av-
slutningsvis behandlas forskning kring det valda analysverktyget ramanalys. 
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2.1 Elkonsumtion av internet och IT 
Enligt Morley, Widdicks och Hazas (2018, s. 128) är det allmänt känt att inter-
netansluten digital teknik kommer att spela en nyckelroll i övergångar till en mer 
hållbar och mer energieffektiv framtid. IT-sektorns energiförbrukning bedöms 
redan förbruka ungefär 7 procent av den globala elen och den förväntas stiga 
ytterligare, pådriven av både individuell konsumtion av data och genom sprid-
ningen av uppkopplingsmöjligheter till en större del av världens befolkning, från 
3 miljarder till över 4 miljarder globalt (Greenpeace, 2017, s. 5). Att den digitala 
infrastrukturen med tjänster och produkter som den stöder expanderar ännu mer, 
även i länder där tillgång till internet redan är utbrett, gör att energipåverkans 
sagda digitalisering är bred, komplex och osäker (Morley et al., 2018, s. 128). 
Utbredningen sker bland annat genom att fler och fler tjänster erbjuds över in-
ternet och tar därför en större del av människors liv. I utvecklade länder har an-
delen internetanvändare stadigt ökat och ligger på 90 procent av befolkningen 
(Morley et al., 2018, s. 128). I den senaste mätningen i Sverige hade 98 procent 
av befolkningen tillgång till internet (Internetstiftelsen, s. 11). Trots att den på-
gående debatten om att energieffektiviteten ökar och den relativa storleken på 
den övergripande energiförbrukningen i nätverk, datacenter och användaranord-
ningar, verkar det som att tillväxten i datatrafik fortsätter att väga mer än vins-
terna i energieffektivitet (Morley et al., 2018, s. 130). En analys av Andrae och 
Edler (2015, s. 144) visar att kommunikationsteknologi i värsta fall skulle kunna 
använda så mycket som 51 procent av den globala elen 2030. Men samtidigt 
kommer den globalt genererade förnybara energin sannolikt att överstiga förfrå-
gan hos alla nät och datacenter fram till 2030. Dessvärre föreslår undersök-
ningen, i värsta fall, att energianvändning skulle kunna bidra med upp till 23 
procent av de globala växthusgasutsläppen år 2030. Enligt Greenpeace (2017, s. 
18) har IT-sektorn ett stort beslut att fatta om de kommer att satsa på energief-
fektivitet och förbinda sig att utveckla tillväxten på internet mot att vara helt 
förnybart drivna. På det sättet är det möjligt att tillhandahålla en infrastruktur det 
går att lita på i övergången från fossila bränslen, och att snabbt undvika klimat-
förändringar. Morley et al. (2018, s. 136) summerar sin rapport om internettrafi-
kens påverkan på elkonsumtionen med att anse att det måste finnas bättre alter-
nativ för att hantera utvecklingen av internetrelaterat energibehov, snarare än att 
låta det bli ett problem som kommer att bli svårare att ta itu med när dataintensiva 
tjänster blivit mer rotade i människors normala vardagsliv och därav mer låst. 

2.2 Grön informationsteknik 
Trycket på internettrafiken har på senare år vuxit hastigt och förväntas fortsätta 
växa betydligt över kommande decennium (Chan et al., 2013, s. 485). Varje in-
divid är direkt eller indirekt beroende av datorer, vilket innefattar både hårdvara 
och mjukvara. Digitaliseringen hjälper människor i många olika sektorer till ex-
empel, utbildning, hälsovård, affärsliv, försvar, men den stora användningen på-
verkar miljön (Majeed, Birjais & Nazir, 2018, s. 222). Varje steg i datorns liv, 
från det att den produceras, till användning och slutligen kassering, skapar olika 
miljöproblem (Murugesan, Gangadharan, Harmon & Godbole, 2013, s. 16). De 
resulterande utsläppen av växthusgaser från IT-branschen har följaktligen gjort 
att hållbar infrastruktur för telekommunikationstjänster, IT och datorer blivit en 
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viktig fråga. Majeed et al. (2018, s. 226) menar att även om IT spelar en stor roll 
för att skydda naturen, bidrar den också till dess förfall. 

För att lösa de problem som den ökade digitaliseringen orsakar så har konceptet 
Grön informationsteknik (GIT) uppstått. Konceptet kan även kallas “Green 
Computing” eller “Green Technology”. Enligt (Majeed et al., 2015, s. 222) är 
den primära tanken för GIT att minska den negativa effekten digitaliseringen har 
på miljön. Detta sker bland annat genom implementering av energieffektiva da-
torer, processorer, servrar och annan kringutrustning så att förbrukningen av re-
surser kan minskas. Men också genom att skapa helt återvinningsbara produkter, 
minimera föroreningar vid produktion och generera ekonomisk aktivitet kring 
teknik som gynnar miljön. GIT handlar om att ta itu med frågor som rör energi-
effektivitet, luft och vattenförorening, avfallshantering, återvinning och återan-
vändning. Den täcker även affärsrelaterade problem, till exempel infrastruktur-
kostnader, laglig efterlevnad och därtill hörande riskminskning, datacenter och 
produktdesign, servervirtualisering, försörjningskedjor, tillverkning och mjuk-
varuutveckling. Därför kan erkännande och utnyttjande av möjligheter till gröna 
IT-lösningar i hela IT-värdekedjan skapa affärsvärde genom att sänka kostna-
derna och öka fördelarna med att minimera IT: s miljöpåverkan (Murugesan et 
al., 2013, s. 16). 

Studier om hur väl individer anammar GIT visar att IT-personal, som är med-
vetna om miljöproblem och GIT, praktiserar i huvudsak GIT när de använder IT 
(Mishra, Akman, & Mishra, 2014, s. 36). De finner GIT att vara enkelt, nödvän-
digt och fördelaktigt. De erkänner också vikten av att överväga GIT-frågor vid 
inköp av ny hård- och mjukvara. Dock verkar det som om yrkesverksamma är 
pionjärer och tidiga att anamma GIT. Även om 56,37 procent av de svarande i 
studien rapporterade att de praktiserar GIT, så är praktiserande av GIT inte van-
ligt och det finns klyfta i samhället när det gäller denna fråga. Enligt resultaten 
påverkas individers attityder gentemot acceptans för GIT beroende på om de 
jobbar inom privat- eller offentlig sektorn (Mishra et al., 2014, s. 37). Det verkar 
som byråkratiska förfaranden i antagandet av ny teknik kan vara en begränsning 
för de professionella i offentliga verksamheter. Yrkesverksamma inom den pri-
vata sektorn använder sina resurser på ett mer optimalt sätt och de är redo att 
använda innovativa sätt och tekniker som underlättar en hållbar riktning. 

En annan snabbt växande del av samhällets digitalisering är sakernas internet 
(IoT). IoT är bland annat vardagsföremål som hushållsapparater, kläder, acces-
soarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och 
internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet. Det 
kan handla om att en diskmaskin skickar ett meddelande till dig när den har kört 
färdigt sitt program, eller en väderstation som visar information om kommande 
väder. Tidigare har mänskliga användare varit de främsta producenterna och 
konsumenterna av information på internet, men med spridningen av miljarder av 
uppkopplade enheter har enligt Shaikh, Zeadally, och Exposito (2017, s. 983) 
gjort att enheterna tar över. Med det ökade antalet enheter ökar också mängden 
energi som de konsumerar. Enligt Wang, Wang, Sun, Guo, & Wu (2016, s. 
48) var ett av syftena i de tidiga stadierna med IoT att minska resursförbrukning 
och koldioxidutsläpp av industriella system. Men enheterna förbrukar även de 
mängder av energi som leder till ett stort klimatavtryck. Samhället går vidare till 
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nästa nivå av informationsgenerering och delning där människor är beroende av 
information som enheter genererar och i framtiden kan allt omkring oss vara 
anslutet via internet (Shaikh et al., 2017, s. 983). Att arbeta med ett grönt saker-
nas internet (Green IoT) ska underlätta en minskning av de negativa miljöa-
spekterna från IoT. Enligt Shaikh et al. (2017, s. 984) bör hela livscykeln av 
Green IoT fokusera på grön design, grön produktion, grönt utnyttjande och slut-
ligen grön kassering eller återvinning för att ha ingen eller mycket liten miljöpå-
verkan. 

2.3 Miljömedvetenhet hos användare och konsu-
menter 

Webbutvecklares produkter och tjänster skapas med målet att tillfredsställa an-
vändare och konsumenters behov. Det är de som står för användningen och styr 
på ett sätt hur webbutvecklare utformar sina lösningar. Med tanke på deras indi-
rekta inflytande över hur lösningar utformas blir deras attityder och vilja att kon-
sumera, använda och tänka miljömedvetet en viktig aspekt i hållbar ekologisk 
webbutveckling.  

I dagens samhälle finns det en tydlig trend av etisk och hållbar konsumering 
(Wiederhold & Martinez, 2018, s. 419). Enligt Zabkar och Hosta (2013, s. 262) 
rör sig miljömässig konsumtion mot att bli mainstream. Konsumenter kan med 
enkla val i vardagen göra stora insatser för den hållbara utvecklingen och även 
om konsumenterna enligt Paço, Alves, Shiel och Filho (2013, s. 419) fortsätter 
att vilja uppfylla sina önskemål och önskningar, känner de samtidigt en sorts 
plikt att anta en mer aktiv roll i skydd, bevarande och försvarande av miljön. 
Utav de olika typerna av miljöpåverkan är den privata konsumtionen domine-
rande. Med andra ord har det stor betydelse hur konsumenter köper, använder 
och kasserar (Konsumentverket, 2018, s. 1). En finsk studie visar att, trots att 
konsumenterna var intresserade av miljöpåverkan av olika medieanvändnings-
vanor, hade de brist på kunskap i detta avseende. Miljöpåverkan relaterade till 
elektroniska apparater och internetbaserade medieanvändningsvanor beaktades 
inte av konsumenter som deltog i studien. Oftast berodde det på det faktum att 
effekterna inte var synliga för konsumenten (Pihkola, Hongisto, Apilo & Lasa-
nen, 2018, s. 11). För de flesta är internet ett mycket abstrakt begrepp. Många är 
omedvetna om dess innebörd, att det är ett enormt distribuerat nätverk med all 
dess data lagrad i olika datacentraler spridda över hela världen är okänd för all-
mänheten. Därför går det enorma koldioxidavtrycket av internet obemärkt förbi 
(Chowdhury, Chatterjee, Sardar, Agarwal, & Nath, 2013, s. 78). På grund av 
betydelsen av användningsfasen för att kunna bestämma den övergripande mil-
jöpåverkan som är relaterad till mobila och elektroniska tjänster, bör enligt 
Pihkola et al. (2018, s. 11) konsumenter informeras om miljövänliga användar-
vanor, för att hantera ett ökat energibehov i framtiden.  

Konsumenterna är oroliga och vill ha en friskare miljö men är inte villiga att 
ändra sina vanor för mycket eller offra bekvämlighet och prestanda för miljöns 
skull (Zabkar & Hosta, 2013, s. 262). Även Wiederhold och Martinez (2018, s. 
420) menar att konsumenter agerar primärt med tanke på personliga fördelar. 
Enligt Paço et al. (2013, s. 414) uttrycker konsumenter mestadels en verklig oro 
för miljön, men att deras attityder inte alltid samstämmer med deras beteende. 
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En analys gjord av Wiederhold och Martinez (2018, s. 420) visar på olika fak-
torer som hämmar konsumenters hållbara konsumtion, däribland; pris, tillgäng-
lighet, kunskap, insyn, framtoning, tröghet och konsumtionsvanor. Priset av mil-
jövänliga varor och tjänster är något som är speciellt avgörande då konsumtion 
av miljövänliga produkter ofta medför personliga kostnader för att säkerställa 
gemensamma förmåner, vilket innebär att konsumenterna behöver betala mer för 
miljövänliga produkter (Zhao, Gao, Wu, Wang & Zhu, (2014, s. 147). Enligt 
Konsumentverket (2018, s. 1) är priset en avgörande faktor när det handlar om 
att konsumera med miljöhänsyn. De miljöanpassade konsumtionsvalen upplevs 
ofta vara förenade med högre pris och sämre utbud. Enligt Sangroya och Nayak 
(2017, s. 401) visar studier på att höga kostnader för förnybar el ibland förhindrar 
en mer utbredd användning av den sortens energi. 

Enligt Mishra et al. (A17_ 2014, s. 36) har det märkts att även om människor 
utsätts för en mängd information om hur ett miljövänligt levnadssätt och att 
sådan exponering kan bidra till en ökad medvetenhet om den globala miljön, är 
deras beteende inte lika hållbart som förväntat. Detta kan härledas till faktorer 
som att informationen glöms bort, projicering och bristande förståelse av 
problemets brådskande karaktär. Individer borde därför utsättas för 
miljörelaterad information kontinuerligt för att de är mindre benägna att förlora 
medvetenheten. Det kan också vara svårt att få vägledning av information kring 
produktens miljöpåverkan. På flera av de marknader som har stor miljöpåverkan 
upplever också konsumenterna att de har sämre möjligheter att göra val med 
miljöhänsyn. Wiederhold och Martinez (2018, s. 426) menar att konsumenter då 
rättfärdigar sina val av icke miljövänliga produkter med känslan av att deras 
insats inte gör någon skillnad och att deras beteende inte skulle ha någon 
betydande inverkan på miljön.  

Enligt Sangroya och Nayak (2017, s. 393) är viljan från konsumenter att använda 
förnybar el och att bidra till miljöns välbefinnande en viktig del i hållbar utveckl-
ing. En sådan vilja går att utveckla genom att förhöja konsumenters upplevda 
värde av förnybar energi. Det är inte bara rent ekonomiska aspekterna som spelar 
roll när konsumenter ska välja hur elen produceras, utan studier har även visat 
att känslomässiga och sociala aspekter spelar in. Enligt Sangroya och Nayak 
(2017, s. 395) kan konsumenter vara mer positivt inställda till förnybar el ef-
tersom de gör sociala och känslomässiga vinster. Det går också att skilja på van-
liga konsumenter och genuint intresserade konsumenter. Drivkrafterna är då helt 
olika beroende på konsumentens prioriteringar. Enligt Zabkar och Hosta (2013, 
s. 262) kan de genuint intresserade konsumenterna omedelbart omvandla sin mil-
jöhänsyn till handling. De vanliga konsumenterna däremot vill främst tillfreds-
ställa sina personliga behov genom en miljövänlig konsumtion. Därför kan den 
personliga agendan även vara en drivkraft till ett miljömedvetet beteende. Enligt 
Zabkar och Hosta (2013, s. 262) kan den status som erhålls från personliga bi-
drag till ett större gemensamt syfte stimulera ytterligare bidrag till samhället och 
hjälpa till att lösa problem som kräver kollektiva åtgärder, som till exempel mil-
jöproblem. När en konsument köper gröna produkter kan den känna ett välbe-
finnande på grund av den moraliska tillfredsställelsen som uppnås genom att bi-
dra till en bättre miljö. Konsumenten upplever också att de blir motiverade att 
använda dem på grund av ett positivt symboliskt värde. Det symboliska värdet 
formar en positiv bild av konsumenten genom att signalera ett ställningstagande 



13 

 

och omsorg för miljön. Därför anser Sangroya och Nayak (2017, s. 393) att be-
slutsfattare kan formulera gröna energiprogram och information som vädjar till 
konsumenternas ansvar för att frivilligt anta grön energi, utan att behöva förlita 
sig på ekonomiska incitament. 

Enligt Haug (2017, s. 659) gör konsumenter ofta oetiska val när det gäller kon-
sumtion av produkter, liksom designers som utformar produkterna och de kunder 
som ställer krav på dem. Webbutvecklare har en stor möjlighet att påverka just 
dem effekterna genom sina designval och innehåll. Därför måste designers över-
väga effekterna av sina produkter, både positiva och negativa. Men på grund av 
kunders krav kan, i många fall, designers möjligheter att styra produkter i en 
hållbar riktning vara begränsade. Enligt Haug (2017, s. 660) är anledningen till 
att många designers skapar ohållbar design inte en fullständig brist på kunskap 
om hur, utan snarare en brist på ambition att göra det eller en oförmåga att över-
tyga andra, inte minst sina kunder. Enligt Majeed, Birjais och Nazir (2018, s. 
149) måste designers bortse från många av de grundläggande värdena i den 
marknadsdrivna designprocessen. Produktens framgång bör inte mätas i mark-
nadsmässiga värden vilket ofta står i motsats till hållbara värden. Därför menar 
Haug (2017, s. 660) att designers inte bara måste ha kunskap om hållbar utveckl-
ing utan också en ambition att utveckla sina produkter i en hållbar riktning, samt 
förmågan att engagera sina kunder. Konsumentbeteendet bidrar väsentligt till 
samhällets påverkan på miljön. Genom produkter kan utvecklare flytta använd-
arbeteendet mot mer hållbara konsumtionsmönster (Lilley & Wilson, 2013, s. 
278). 

2.4 Hållbar webbutveckling 
Eftersom det saknas tidigare forskning om ämnet hållbar ekologisk webbut-
veckling gjordes även en kortare litteraturöversikt. Målet med litteraturöversik-
ten är att samla aktuell och professionsorienterad kunskap inom det studerade 
området. Den litteratur som använts är facklitteratur som behandlar hållbarhet i 
relation till design och digital utveckling. De behandlar vad design har för på-
verkan på samhällets hållbara utveckling och skapandet av produkter och tjänster 
som både är användar- och miljövänliga, med hjälp av design. 

En del av den litteratur som finns i ämnesområdet försöker att koppla ihop web-
butveckling med användbarhet och design. Mycket handlar om de beslut som 
fattas och att som individ vara medveten om sitt eget avtryck och påverkan är en 
bra början. Likväl som många små negativa val tillsammans får stora konsekven-
ser, så får många bra val positiva effekter. Författarnas avsikt med litteraturen är 
att hjälpa människor att ta bättre och hållbarare beslut i förhållande till sin akti-
vitet på internet. 

Böckerna tar upp ämnen som hållbar utveckling och förklarar varför bland annat 
internet, och digitala produkter är lika hållbara som de kan förefalla. Ett av de 
största problemen med just ekologisk hållbarhet och webbutveckling är okun-
skapen kring ämnet och att internet inte är grönt. Mycket idag handlar istället 
om utseende, marginaler eller erbjudanden och marknadssegment, istället för 
hållbarhet och användbarhet (Shedroff, 2009). En användare har inte stor påver-
kan på miljön med sitt användande, men alla användare tillsammans i dagens 
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mer och mer digitaliserade samhälle får en gigantisk påverkan. Detta beror på 
att mycket av den energi som används av just internet och all dess kringutrust-
ning inte kommer från förnybara källor. Slås det ihop med det ständigt ökande 
antal användare som bidrar till att den data som skickas fram och tillbaka också 
ökar, får det stora konsekvenser för miljön.  

Problem som följer med ökningen av internetanvändande är berget av fysiska 
produkter och enheter som hela tiden produceras i förnyade versioner för att 
attrahera konsumenter. Där syns en stor ökning av uppkopplade saker (IoT). Det 
är inte längre bara telefoner och datorer som kopplas upp mot internet, utan även 
till exempel brandlarm, tvättmaskiner och gräsklippare. Den fokuserar mycket 
på hur utvecklare genom design får bland annat digitala produkter och tjänster 
hållbara. Hållbar design handlar om att designa produkter och tjänster som följer 
hållbara principer och att få in hållbarhet i ramarna för utveckling (Kramer, 
2012, s. 30). Shedroff (2009) anser att design idag handlar om fel saker och att 
nästan varje lösning som designas, även den mest hållbara, har en mer negativ 
än positiv inverkan på planeten. 

Författarna talar om ett visst ansvar för yrkesutövare. Som verksam inom områ-
det design bör det finnas medvetenhet om vad som utvecklas, dess påverkan och 
ens egen roll i skiftet mot hållbarhet. Eftersom designers och utvecklare är med 
i processen av att skapa produkter och tjänster har de också en stor möjlighet att 
påverka dem, om de väljer att göra det (Shedroff, 2009). De väljer vilka värde-
ringar som ska förstärkas, vilka de vill stötta och anse som lämpliga. De har 
möjlighet att välja samarbetspartner, uppdragsgivare och uppdrag, utifrån deras 
värden och attityder. Sådana aktörer som också jobbar med hållbarhet.  

Genom bland annat utbildning om det klimatavtryck som det digitala användan-
det innebär, för att ta del av internets massiva utbud ska en attitydförändring ske 
och på så sätt förändra hur personer skapar och använder webben för att den ska 
bli mer hållbar. Ett sådant sätt är att skapa en webbstandard för hållbarhet, likt 
befintliga webbstandarder som är utformade för att främja andra aspekter som 
rättvisa, offentlig ansvarighet och kvalitet (Frick, 2016, s. 52). Med hjälp av en 
sådan standard skulle det underlätta för webbutvecklare att skapa produkter och 
tjänster i en mer hållbar riktning. En riktning där aspekter som optimerad webb-
prestanda, användbarhet, design, tillgänglighet, upptäckbarhet och innehållsstra-
tegi alla spelar roll.  

Det är slutanvändarna som gör valen, men de valen går att påverka genom de-
sign. En roll i det hela är alltså att påverka användare. Designers och utvecklare 
bör acceptera och möta det faktum att det går att göra grönare produkter som kan 
förändra och inspirera till ekologiskt ansvar genom att få slutanvändaren göra 
mer gröna val (Kramer, 2012, s. 52). I slutändan är produkterna och tjänsterna 
till för. Det är designen som kan leda till hållbara lösningar (Shedroff, 2009). 
Den kanske största åtgärden är dock att ha en dialog med slutanvändaren för att 
säkerställa att den nya designen är tillfredsställande. Det är ingen mening med 
grön design om den inte är ett attraktivt alternativ. Men om den är det kan den 
nya gröna designen visa på både ökat värde för företag och för planeten. Design 
bör handla om användarna; deras behov, förmågor, önskningar och känslor. Idag 
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kräver även många konsumenter ett hållbart beteende. De har utvecklats och är 
mer sofistikerade i sina behov och vad de vill ha (Kramer, 2012, s. 143).  

Idag får vi betala för det våra förfäder och till viss del vi själva gjort i det för-
flutna. Konsekvenserna är miljömässiga, sociala och ekonomiska kostnader, och 
med en ständigt ökande befolkning och globalisering blir de också mer synliga. 
Enligt Shedroff (2009) bör områden relaterade till design inte längre bidra till 
dessa konsekvenser. I framtiden bör fler komponenter drivas av förnybar energi 
och fler människor, både yrkesverksamma inom webbutveckling och amatörer, 
få utbildning om hur de kan göra mer hållbara val (Frick, 2016, s. 272). I fram-
tiden kommer det antagligen också börja ställas krav på utvecklare och desig-
ners. I många andra branscher är det idag redan en verklighet. Snart kommer det 
inte räcka med användares och konsumenters begär enbart för att skapa en ny 
produkt eller tjänst. Likväl som produkter inte lanseras för att de inte möter krav 
i lönsamhet, genomförbarhet, livskraft och önskvärdhet, så bör produkter som 
inte håller hållbarhetskrav gå samma öde till mötes. Att bortse från hållbarhets-
faktorer bör anses vara dålig design (Kramer, 2012, s. 145). 

2.5 Analysverktyg: Ramanalys 
En strategi för arbete med tematisk analys är genom en så kallad ramanalys 
(Framework analysis), som är en matrisbaserad metod för att sammanställa data. 
Ramanalys är ett sätt att tänka i hanteringen av data och teman. Analysen är en 
tolkningsprocess som bland annat innebär att systematiskt söka efter mönster för 
att ge en upplysande beskrivning av olika fenomen. Detta i sin tur leder till 
utvecklingen av meningsfulla teman utan att forskaren uttryckligen genererar 
teori. Enligt Smith och Firth (2011, s. 54) kan det ge en bra inblick i komplexa 
fenomen, appliceras över ett intervall av teoretiska och epistemologiska 
tillvägagångssätt, samt ge möjlighet att antingen jobba vidare med eller testa 
existerande teori. 

Metoder som ramanalys ökar i popularitet eftersom de tillämpar principer om 
åtagande i kvalitativ analys, samt att de genererar teman som är ett vanligt inslag 
i kvalitativ analysmetodik (Smith & Firth, 2011, s. 54). Styrkan med ramanalys 
är enligt Kiernan och Hill (2018, s. 258) att data som inhämtats tydliggörs genom 
användandet av teman, index och diagram. Enligt Smith och Firth (2011, s. 62) 
är ramanalys en effektiv metod för forskare som gör kvalitativa studier för första 
gången. Den ger en klar bild av insamlade data och möjliggör för ett temabaserat 
tillvägagångssätt för dataanalys. I analysprocessen tillåts en individuell subjek-
tivitet som mycket väl kan komma att forma tolkningen av resultatet. Men ef-
tersom det används en ram för analysarbetet gör det att processen blir lättare för 
andra att sätta sig in i. Enligt Kiernan och Hill (2018, s. 251) ger detta en robust-
het till metoden och en bättre överblick över teman, vilket förbättrar noggrann-
heten och validiteten. 

Kritik mot analysmetoden förekommer bland annat gällande problem med in-
duktionen av empiriska data. Enligt Kiernan och Hill (2018, s. 251) kan det anses 
vara en logisk omöjlighet att fastställa hur sannolik en slutsats kan vara utifrån 
ett givet antal intervjuer. Forskaren kan inte vara säker på om datamättnad upp-
stått och att nya data inte kan uppstå. Problemet blir i att bestämma när intervjun 
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ska avslutas och det blir i slutändan en fråga om forskarens subjektiva bedöm-
ning och studiens tidsram. Ett annat problem med analysmodellen är enligt 
Smith och Firth (2011, s. 54) att den kan resultera i att delar av data är fragmen-
terade från originalet, vilket kan resultera i data tolkas felaktigt. På så sätt blir 
analysen utan djup och följaktligen subjektiv med bristfällig insyn i hur teman 
faktiskt utvecklats. Men om forskaren kan demonstrera integriteten och nog-
grannheten i dess registrering, kan data i sig själv inte anses vara ogiltig på grund 
av subjektivitet. Men processer med subjektiv tolkning kan ändå bli ifrågasatt 
(Kiernan & Hill, 2018, s. 258). 

3 Metod 

Den kvalitativa undersökningen syftar till att besvara frågorna om webbutveck-
lares arbete med hållbar utveckling och deras attityder och drivkrafter kring frå-
gan. Men också för att utröna vad det finns för möjligheter och svårigheter med 
att jobba med den sortens arbete. Undersökningen genomförs genom semistruk-
turerade intervjuer och ska bidra med information till att besvara problemställ-
ningen. Informationen bearbetas och analyseras sedan genom tematisk analys 
och strategin ramanalys. 

3.1 Val av metod 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur webbredaktörer jobbar med 
ekologisk hållbar utveckling, men också vilka deras drivkrafter och attityder är, 
används semistrukturerade intervjuer som metod. Semistrukturerade intervjuer 
är ett bra val när attityder ska undersökas i detalj (Denscombe, 2018, s. 268). Vid 
semistrukturerade intervjuer går det även att ställa följdfrågor vilket också mo-
tiverade valet av metod. Fördelen är möjligheten följa upp de initiala svaren och 
genom följdfrågor inhämta mer specifika svar. Metoden semistrukturerade inter-
vjuer valdes också för att öka flexibiliteten i samtalet och möjliggöra en vidare 
diskussion med deltagarna (Bryman, 2018, s. 563).   

3.2 Urval 
För att få tillgång till relevant empiriskt material sker urvalet av deltagare genom 
ett icke-sannolikhetsurval. I ett icke-sannolikhetsurval har vissa enheter i popu-
lationen större chans än andra att komma med i urvalet (Bryman, 2018, s. 227). 
Anledningen till valet av ett icke-sannolikhetsurval av deltagarna är att det är 
viktigt att de har insikt och kunskap om det aktuella forskningsområdet, för att 
på så sätt generera större möjlighet att erhålla ett informationsrikt och använd-
bart resultat. Med det menas inte att de behöver vara insatta i hållbar ekologisk 
utveckling, däremot att de ska vara det gällande webbdesign och webbutveckl-
ing. Deltagarna väljs sedan genom ett målinriktat urval. Bryman (2018, s. 498) 
beskriver att vid ett målinriktat urval väljs personer eller organisationer för att 
de är av relevans för forskningsfrågorna. De menar också att de flesta urval i 
kvalitativa undersökningar innebär ett målstyrt eller målinriktat urval av något 
slag (Bryman, 2018, s. 498). I ett målinriktat urval är det forskaren som bedömer 
vilka personer i målpopulationen som ska ingå i urvalet.  
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För att få en bra bild av forskningsproblemet ligger följande kriterier till grund 
för urvalet: Deltagaren skulle vara anställd eller driva ett eget företag där det 
arbetas med webbdesign och webbutveckling, till den grad att det är relevant för 
det som studeras. Att inneha yrkestiteln webbredaktör var inget måste men del-
tagaren ska arbeta med webbutveckling. Varken företagen eller personerna som 
intervjuas behöver visa på någon kunskap eller tidigare erfarenhet gällande eko-
logisk hållbar utveckling. Det ställs inte heller något krav på att intervjuerna be-
hövde hållas ansikte mot ansikte utan de kunde genomföras via telefon eller web-
ben. Enligt Bryman (2018, s. 583) visar studier att det inte är några större skill-
nader mellan en direkt (ansikte mot ansikte) intervju och en på distans (till ex-
empel telefonintervju) och att den oro som kan finnas över datakvaliteten från 
telefonintervjuer är överdriven. Deltagarna till intervjuerna väljs således strate-
giskt, mycket beroende på deras yrken, som ska samstämma med den yrkesgrupp 
som uppsatsen berör. Urvalsramen tar ingen hänsyn till ålder, kön eller liknande 
då denna typ av demografiska variabler inte ansågs ha någon relevans för studien 
då den inte handlar om dem som privatpersoner. Den delen kan anses vara 
slumpmässig beroende på vilka som valde att ställa upp på en intervju. Eftersom 
undersökningen genomförs i en mindre omfattning, där inga jämförelser görs 
mellan kön, ålder etcetera, bedöms fem deltagare utgöra tillräckligt underlag. 
Angivna kriterier ligger sedan till grund för vilka som får förfrågan om att delta 
i studien.  

3.3 Utveckling av intervjuguide 
En semistrukturerad intervju utgår från förutbestämda ämnen och frågor, där del-
tagaren kan utveckla sina åsikter. Det har även gjort det möjligt att utveckla och 
ändra frågor under projektets gång (Denscombe, 2018, s. 269). De framtagna 
frågorna fungerade dock tillfredsställande som de formulerades från start. Inga 
större förändringar gjordes mellan intervjuerna, med undantag för eventuella 
följdfrågor som uppstod för att bringa klarhet i kommentarer eller för att få del-
tagarna att vidareutveckla sina svar. De framtagna frågorna strukturerades upp 
på förhand i en intervjuguide (Bilaga A). Intervjuguiden innehåller de frågor och 
ämnen som ska beröras under intervjun tillsammans med en avslutande del där 
det lämnas tid och utrymme för följdfrågor som kan dyka upp under intervjun 
(Bryman 2018, s. 570). För att följdfrågorna inte ska vara ledande och för att 
eventuellt upptäcka andra aspekter, intas ett öppet förhållningssätt under inter-
vjun, där följdfrågor och diskussion är beroende av vad deltagarna svarar. Frå-
gorna används därmed endast som stöd att utgå ifrån, där förhoppningen är att 
diskussionen ska utvecklas vidare. Följdfrågor tas dock också fram för att an-
vända vid behov om diskussionen skulle utebli.  

I den inledande delen av intervjun ställs korta frågor kring deltagarens bakgrund. 
Frågorna ställs för att skapa en bättre bild av deltagaren gällande både tidigare 
erfarenhet och kunskap i ämnet. Detta utförs för att få en utökad förståelse för 
deltagarnas erfarenhet och relation till ekologisk hållbar utveckling. De inle-
dande frågorna syftar till att göra det möjligt vid en analys att eventuellt se kopp-
lingar mellan åsikter och erfarenheter. De resterande frågorna i huvuddelen och 
den avslutande delen syftar till att finna svar på om och hur de jobbar med eko-
logisk hållbar utveckling, hur deras attityder är gällande ämnet och vad som 
eventuellt driver dem i arbetet med ekologisk hållbar utveckling. Deltagarnas 
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svar förväntas också bringa klarhet i vilka eventuella hinder och möjligheter som 
finns beträffande arbete med hållbar ekologisk utveckling och därigenom. 

3.4 Genomförande 
Innan intervjuerna med de olika deltagarna skickades flertalet förfrågningar ut 
till företag och personer som anses passa i urvalsramen enligt ovan. Företagen 
och personerna söktes upp med hjälp av en populär sökmotor och med sökordet 
”webbutvecklare”. Detta för att kunna säkerställa minst fem intervjuer med del-
tagare intressanta för studien. Företagen och personerna kontaktades via mejl 
med ett följebrev innehållande information om studien och dess syfte. Informat-
ionen förtydligade även att deltagarna kunde få tillgång till forskningsresultatet 
om de så önskar, samt att den information som framkommer under intervjun, 
tillsammans med deras uppgifter, skulle behandlas utifrån forskningsetiska prin-
ciper, dataskyddsförordningen (GDPR) och att de ska få signera en samtyckes-
blankett (Bilaga C). Till en början kontaktades webbutvecklare i Karlstad med 
omnejd på grund av att slippa långa transportsträckor vid eventuella direkta in-
tervjuer. Men efter lågt visat intresse fick sökområdet breddas och utföras via 
telefon. När deltagare anmält sitt intresse att delta i studien kontaktades de för 
att bestämma tid för intervju, om det skulle ske direkt eller på distans, och för att 
redan innan intervjuerna försäkra att de får spelas in och användas i forsknings-
syfte. Samtliga deltagare ringdes upp under kontorstid och de flesta befann sig 
på sin arbetsplats vid tillfället. Längden på intervjuerna varierade med den 
längsta på 50 minuter och den kortaste på 15, men i genomsnitt var intervjuerna 
30 minuter långa. Samtalen under intervjuerna spelades in via diverse appar på 
en mobiltelefon. Enligt Denscombe (2018, s. 284–285) förlitar sig de flesta fors-
kare som genomför intervjuer på ljudupptagningar, eftersom de erbjuder en 
närmast fullständig dokumentation av vad som sägs under intervjun, om de an-
vänds på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt så att de inte stör.  

3.5 Bearbetning och analys av data 
När intervjuerna var utförda transkriberades de för att användas som empiri till 
den kvalitativa forskningen. Enligt Denscombe (2018, s. 395) är inspelning och 
transkribering en viktig del i analysen av data från intervjun. Det gör det lättare 
att genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan data. För att under-
lätta transkriberingen användes ett datorprogram för att förbättra ljudkvaliteten, 
sänka tempot och filtrera bort eventuellt bakgrundsljud på intervjun och på så 
sätt undvika felaktigheter i transkriberingen (Bryman, 2018, s. 579). Under 
själva transkriberingen fördes även anteckningar om sådant som var intressant 
och skulle kunna vara nyttig i den fortsatta analysen; transkriberingsarbetet i sig 
bidrog alltså i någon mån till att påbörja analysen. När materialet var transkribe-
rat gjordes därefter den huvudsakliga analysen av materialet utifrån studiens 
valda analyssätt, tematisk analys och strategin ramanalys.  

I föreliggande studie där webbutvecklares upplevelse och erfarenhet av hållbar 
ekologisk webbutveckling undersökts har ett tematiskt analyssätt tillämpats. En-
ligt Bryman (2018, s. 702) är tematisk analys ett av de vanligaste angreppssätten 
när det gäller kvalitativa data. Tematisk analys är en allmän analysmetod som 
används för alla slags kvalitativa frågeställningar och innebär att strukturera 
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materialet under olika teman och sammanfatta resultatet utifrån det. Innan kva-
litativa data kan analyseras, måste den kategoriseras och indexeras (Denscombe, 
2016, s. 394). Ett tema är enligt Bryman (2018, s. 703) en kategori av forskarens 
data som är kopplad till forskningens fokus. Ett tema bygger på koder som iden-
tifierats och ska ge forskaren en grund för en teoretisk förståelse av hens data, 
som i slutändan kan utgöra ett teoretiskt bidrag till litteraturen på det aktuella 
ämnet. För att ytterligare strukturera processen med att ta fram teman användes 
strategin ramanalys. Enligt Kiernan och Hill (2018, s. 250) är det utmärkande 
inslaget i ramanalys bildandet av en serie tematiska matriser där varje deltagare 
tilldelas en rad och vartdera undertemat en kolumn. Den data man fått fram och 
sedan delat upp i kärnteman matas in i matriserna där de sorteras in i delteman. 

Enligt Bryman (2018, s. 707) är det möjligt att identifiera ett generiskt synsätt 
på analys av kvalitativa data. De menar att tematisk analys som grund för ett 
generiskt angreppssätt för kvalitativa data bygger på en uppsättning styrande 
principer. Principerna är olika steg som förklarar tillvägagångssättet i en tema-
tisk analys. De olika stegen kan beskrivas på olika sätt och i olika många steg, 
men inspiration till föreliggande studie kom från Smith och Firth (2011, s. 55–
56), att genom tre steg analysera intervjuerna med hjälp av matriser (Bilaga B).  
Det första steget innefattar att göra sig bekant med data och att identifiera inle-
dande teman och kategorier, samt utveckla en kodningsmatris. Den andra delen 
består av att sortera data i matrisen efter teman, därefter jobba fram kopplingar 
mellan olika teman och på så sätt raffinera fram mer utvecklade och förfinade 
teman och begrepp. Den sista delen består i att reflektera över framkomna teman 
och originaldata för att se till att det inte skett feltolkningar. Sen handlar det 
främst om att hitta förklaringar och tolka de teman som uppkommit, samt att 
söka vidare efter eventuell bredare tillämpning av teman. Det är också viktigt att 
visa varför framtagna begrepp är intressanta och viktiga. Enligt Bryman (2018, 
s. 708) är inte teman intressanta och viktiga av egen kraft utan det är viktigt att 
de kopplas till forskningsfrågorna och till den bakomliggande litteraturen.  

Enligt Kiernan och Hill (2018, s. 251) ger nivån av transparent och potentiellt 
replikerbar indexering och systematisk märkning av data en robusthet till denna 
metod för dataanalys. Ramanalys möjliggör för forskare att ha en klar överblick 
över teman och lättare kunna spåra sina beslut gällande teman. Detta säkerställer 
att kopplingar gjorda mellan originaldata och teman upprätthålls och är transpa-
rent. Därav förbättras noggrannheten i arbetsprocessen och studiens validitet 
(Smith & Firth, 2011, s. 62).   

De teman som framkommit har haft studiens syfte och frågeställningar i åtanke 
men inte till den grad att de förbestämt uppkomna teman. De underteman som 
kom fram grundar sig i återkommande fenomen som deltagarna berättade om 
under intervjuerna angående deras upplevelse och erfarenhet av hållbar ekolo-
gisk webbutveckling och som anses vara relevanta för studien. 
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3.6 Etiska överväganden 
Den kvalitativa intervjun innebar insamling av personlig information från män-
niskor. Även om intervjuerna fokuserade på deltagarna i deras yrkesroll och inte 
som privatpersoner, räknas exempelvis ljudupptagningen av deras röst i sig som 
lagring av personuppgift. För att skydda respondenternas integritet insamlades 
inte fler uppgifter än nödvändigt och inga frågor om personuppgifter ställdes. 
Svaren behandlades konfidentiellt, forskningsetiskt enligt CODEX (2018) och 
enligt GDPR. Deltagarnas identitet går därför inte att identifiera i detta arbete. 
Enligt Preece et al. (2015, s. 305) ska inledningsvis målet med intervjun klargö-
ras för deltagarna. Även Denscombe (2016, s. 12) skriver att det är viktigt att 
deltagarna är medvetna om och samtycker till att materialet används i forsk-
ningssyfte. Således fick deltagarna information om syftet med undersökningen 
innan intervjun startades och de fick också information kring hur deras svar 
skulle hanteras. Deltagarna fick även skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 
C) för att säkerställa deras godkännande.  

4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultat från de semistrukturerade intervjuerna och 
den tematiska analys som gjordes på intervjuerna. Avsnittet är uppdelat efter de 
teman som framkom i den tematiska analysen.  

Deltagarna i intervjuerna är samtliga yrkesverksamma inom området webbut-
veckling. En del arbetar enbart med webbutveckling, medan andra har webbut-
veckling som en del av sitt arbete. Deltagarna skiljer sig åt beroende på om de 
är anställda på ett företag, jobbar frilans eller driver ett eget företag med egna 
anställda. Samtliga deltagare jobbar inom den privata sektorn. Ingen av delta-
garna jobbar på samma arbetsplats. Geografiskt sett finns en liten spridning mel-
lan deltagarna; två är från Värmland, en från Skåne, en från Västra Götaland och 
en från Halland.  

4.1 Ekologisk webbutveckling idag 
4.1.1 Innebörden av hållbar ekologisk webbutveckling ur del-

tagarnas perspektiv 

Generellt sett svarar samtliga deltagarna på samma sätt. Den miljövänliga 
aspekten av webbutveckling är ingenting de funderat på tidigare. 

”Jag har inte tänkt så mycket på detta innan. Jag tror inte någon annan i vårt 
företag har tänkt så långt.” (Deltagare 4) 

Hållbar ekologisk webbutveckling eller miljövänlig webbutveckling är heller 
inga begrepp som de tidigare stött på. 

“Det känns inte som att det är något vedertaget begrepp som man hört och dis-
kuterat innan.” (Deltagare 2) 
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De anser inte att det finns något vedertaget i hur själva ämnet beskrivs. De anser 
också att en bild av ämnet måste definieras för att förstå vad det ska innebära i 
deras arbete.  

”Det är väl mer att vi behöver utbilda oss själva i hur vi definierar det. Eller 
alltså vi behöver definiera för oss som företag vad det är för någonting. Hur vi 
vill jobba med det på ett rimligt sätt.” (Deltagare 4) 

Om de får fundera på vad det skulle kunna innebära så nämner samtliga lagring 
av webbplatser och appar. Att använda sig av servrar som drivs av förnybar el 
anses vara den åtgärd som är mest tydlig. 

“Att det skulle vara grön el och den biten som är hållbart. Elen kommer från 
förnybara källor och sådana saker.” (Deltagare 5) 

Alla är också överens om att det handlar om att spara energi på olika sätt och att 
som utvecklare ser till att ens arbete påverkar miljön så lite som möjligt. 

 “Att man på nåt sätt försöker se till att min påverkan på miljön ska va mindre 
med det jag håller på med.” (Deltagare 2) 

Olika metoder för detta anses vara att gå från tryckta produkter till digitala, att 
ha en miljövänlig arbetsmiljö och att se till att både hårdvara och mjukvara är 
miljövänliga. De menar också att hållbar ekologisk webbutveckling är en kom-
bination mellan vad som är bra för kunden och vad som är bra för miljön.  

4.1.2 Deltagarnas arbete med hållbar ekologisk 
webbutveckling 

Bland deltagarna så skiljer det sig mycket i hur de jobbar med hållbarhet och 
miljövänlighet. De flesta har ett övergripande grönt tänk i sin verksamhet, men 
ingenting som omfattar webbutvecklingen i någon större grad. 

”Det är inget heller som vi jobbar med uttryckligen att det skulle vara hållbart 
på något sätt. Det kanske finns i bakgrunden. Men inget som man jobbar med.” 
(Deltagare 5) 

En del är väldigt intresserade av hållbarhet och miljövänlighet. Vissa till den 
grad att de är certifierade som gröna företag.   

“Det är väldigt viktigt och en väldigt stor grej för oss.” (Deltagare 3) 

Andra har inte samma intresse och lägger därför mindre tid och energi åt att 
arbeta med hållbar utveckling i det stora hela.   

“Jag har aldrig egentligen miljöaspekter i arbetet...utan min miljötanke är ju att 
jag tror att nätet är så effektivt som det bara kan bli.” (Deltagare 2) 

Det framkommer dock i många intervjuer att trots att deltagaren inte har ett med-
vetet arbete med miljövänlighet och hållbarhet när de utvecklar för webben, kan 
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många av åtgärderna och metoderna ändå räknas till hållbar ekologisk webbut-
veckling.  

”Man jobbar ju mycket från ett användarvänligt perspektiv. Det måste ju gå ihop 
om man jobbar för användarvänligheten och det samtidigt bidrar till att dra ner 
på energikonsumtionen.” (Deltagare 3) 

Det arbete som många gör för att gynna användarna, genom användbarhet, an-
vändarupplevelse och optimering av produkter och tjänster, gynnar likväl använ-
dare som miljön. Men deltagarna uppger att de inte gör det ur ett miljöperspektiv 
och att på grund av deras självupplevda okunskap i ämnet inte kopplar ihop de 
båda delarna.  

”Men det kan jag väl någonstans helt ärligt säga att det inte är något jag kan så 
mycket om...och det handlar ju om...det blir ju ändå en kombination för det blir 
ju klart, både för mig som kund men också bra för miljön.” (Deltagare 1)  

De metoder och åtgärder deltagarna, trots avsaknad av miljömedvetenhet i web-
butvecklingen, ändå uppger ingå i deras arbete med webbutveckling är främst att 
de flesta använder servrar som drivs av förnybar el. En del tänker även på hur 
deras arbetsmiljö ser ut. Att de använder sig av lågenergilampor, att de inte är 
uppkopplade när de utvecklar, stänger av datorer som inte används och inte har 
kopplad laddkabel om till exempel en bärbar dator inte behöver laddas. 

”Jag skulle aldrig få för mig att lägga kunder på ett annat webbhotell än ett som 
arbetar med förnybar el. Så ett sånt tänk finns ju.” (Deltagare 1) 

 Andra sätt som framkommer är att komprimera de filer som ska användas för 
webben och att använda mörka teman på olika verktyg för att spara på energi. 
En annan deltagare uppger att de jobbar en del med att förespråka digitala lös-
ningar istället för att producera trycksaker. En deltagare uppger att hen på ett sätt 
åker med i strömmen från andra branscher som jobbar mer med hållbarhet. Att 
mjukvaran och hårdvaran som används blir mer och mer hållbar.  

”Man har successivt blivit bättre, men kanske inte att man själv tagit aktiva val, 
utan mer att man hänger med i en samhällsutveckling. De produkter man använ-
der och den mjukvaran man använder blir ju mer effektiv och på så sätt mer 
miljövänlig på sikt.” (Deltagare 5) 

Det kan enligt deltagare skilja sig mellan frilansare och de som jobbar på ett 
större företag. Att som frilansare är de mer mån om att hålla nere kostnader och 
på så sätt blir de mer resurssnåla och som positiv effekt mer miljövänliga. 

4.2 Deltagarnas attityder och drivkrafter 
När det gäller deltagarnas attityder kring hållbar ekologisk webbutveckling och 
miljövänlighet i stort är deltagarna positivt inställda. De flesta anser att det är en 
bra och viktig sak, samt att de själva och fler andra borde arbeta med den sortens 
miljöhänsyn i åtanke.  
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”Man vill jättegärna dra sitt strå till stacken…man vill jättegärna göra vad man 
kan.” (Deltagare 1) 

För ett par av deltagarna betyder det väldigt mycket och de har ett gediget miljö- 
och hållbarhetsarbete på sina arbetsplatser. Det är dock som sagt ovan inget som 
kopplas till webbutvecklingen ännu. 

”Som jag sa innan så företaget i stort jobbar ju väldigt mycket med de här frå-
gorna. Det finns en väldigt starkt intern drivkraft att fortsätta det arbetet.” (Del-
tagare 4) 

När det gäller deltagarnas drivkrafter för att jobba med ämnet skiljer det sig. 
Flertalet deltagare som uppger att de har en bra attityd och vilja, känner samtidigt 
att det i sig är otillräckligt för att ta tag i hållbarhetsarbetet.  

”Alltså man vill ju jättegärna bidra om man säger så, men det blir ju så sällan 
en prioritet utifrån alla andra saker som är viktigare för företaget.” (Deltagare 
1) 

Många av deltagarna anser inte att deras drivkrafter är tillräckliga. I deras me-
ning är miljöarbetet ingen prioritet utan snarare något som blir en bonus eller 
plus i kanten i deras arbete. Det gröna anses vara bra men inte det primära målet. 
De anser istället att den största drivkraften i deras arbete är att optimera sina 
produkter och tjänster för att kunna tjäna mer pengar.  

“Till syvende och sist så handlar allt om en och samma sak, göra sidor som är 
bättre än konkurrenten, hamna före konkurrenterna på Google...sälj sälj, till så 
bra pris som möjligt givetvis.” (Deltagare 2) 

De som däremot har hållbarhet som en stark drivkraft menar att deras miljövän-
liga arbete är viktigt för att framtiden ska bli bra. Dessa deltagare har en stor 
personlig drivkraft som även påverkar deras liv utanför arbetet.  

“Det är ju personligen nödvändigt för det är viktigt för att vi ska liksom kunna 
ha en bra framtid helt enkelt. Bra värld att leva i.” (Deltagare 3) 

De menar att om möjligheten finns att välja bra alternativ för miljön gör de det, 
så till vida att det inte blir en allt för stor ekonomisk kostnad. Därav framhäver 
de att samtidigt som hållbarhetsarbetet är en stor del är det inte högsta prioritet. 

4.3 Deltagarnas upplevda möjligheter och hinder 
4.3.1 Möjligheter 
Deltagarna är enade om att de inte ser några hinder för dem själva att börja jobba 
med ekologisk hållbar utveckling. Däremot anser de att det finns möjligheter.  

”För egen del ser jag inga som helst hinder för att jobba mer med den sortens 
arbete.” (Deltagare 2) 

Den främsta anledningen, som samtliga tar upp, verkar dock vara att använda 
det ur försäljningssynpunkt och som ett säljargument. Genom att visa upp 
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kunskaper inom ämnet och ett miljötänk skulle det gå att höja priset på sina pro-
dukter och tjänster, samtidigt som det skulle dra till sig fler kunder med liknande 
åsikter och krav. 

“Det skulle kunna vara en unik försäljningsdel att man, det är ju väldigt många 
företag som erbjuder webbutveckling, det gäller ju att hitta sin nisch. Skulle 
kunna vara en del, att man jobbar med, kunna visa upp hur man jobbar och visar 
på att det är hållbart ur en miljöaspekt. Det skulle ju kunna vara en fördel att 
man får en unikitet i sitt erbjudande.” (Deltagare 5) 

 Andra anser att miljövänlighet redan borde ingå i tjänsten. Att det ska vara en 
förutsättning från början för att inte konsumenten ska behöva tänka på det. De 
anser också att kommunikation om grönt tidigare var överallt, men att det nu-
mera verkar vara på nedgång eftersom det av många förväntas ingå. 

“Man ska inte behöva använda det som ett argument. Det ska någonstans vara 
underförstått. Konsumenterna och kunderna förutsätter att företagen tänker på 
miljön idag.” (Deltagare 3) 

Ett par deltagare anser att jobba med hållbar ekologisk webbutveckling vore ett 
bra sätt för att sprida kunskap och gröna attityder vidare.  

”Det vore bra att sprida det vidare så att fler börjar tänka på det.” (Deltagare 
4) 

Precis som andra branscher, som idag redan jobbar mycket med liknande frågor, 
tror de att det skulle ge ett avtryck i samhällsdebatten. De tycker att den gröna 
samhällsutvecklingen är på framfart och att det på sätt blir lättare och lättare att 
också leva upp till sina attityder om hållbarhet.  

4.3.2 Hinder 
De hinder som dock deltagarna tror kan uppkomma handlar mycket om den 
okunskap om hållbar ekologisk webbutveckling som de upplever att de själva, 
branschen och allmänheten har. Webbutvecklare vet inte hur de går tillväga och 
många vet inte ens att det finns som en gren av miljö- och hållbarhetsarbete för 
webbutvecklare.  

“Du är förmodligen den första personen jag pratar med om detta. Jag tror inte 
många har koll på det, däribland jag.” (Deltagare 2) 

En del deltagare känner en viss osäkerhet inför ämnet ifall de skulle få frågor 
från kunder. Eftersom de räknas som sakkunniga förväntas de kunna besvara 
frågor om hållbar ekologisk webbutveckling, vilket de idag inte känner att de har 
nog med kunskap för.  

”Man får läsa på mer om ämnet. Jag är inte bevandrad i det. Skulle inte kunna 
svara. Man får kolla på det och undersöka det lite mer.” (Deltagare 3) 
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Hållbar ekologisk webbutveckling är inte heller något som dyker upp när delta-
garna ska vidareutbilda sig. När de vidareutbildar sig handlar det mer om tek-
niska aspekter och hur kommunikationen med användare kan förbättras.  

”Men när det gäller energiförbrukning och hållbarhet för webbutveckling så 
pratas det inte mycket om det. Det borde faktiskt finnas mer information om det.” 
(Deltagare 3)  

Inte heller när de pratar med andra yrkesverksamma inom samma område har de 
stött på hållbar ekologisk webbutveckling. 

“Men jag kan väl någonstans uppleva att vår bransch då om man säger så...har 
ju inte samma fokus kanske då på detta. Ingen pratar om det och…när det gäller 
arbetsrelaterade saker så är det ju väldigt lite fokus på hur man bidrar till den 
delen då.” (Deltagare 1) 

Ingen kan uppge att de någon gång pratat om ämnet eller hört talas om det. Men 
samtidigt är det inget som någon av dem aktivt söker efter eller tar upp själva i 
en diskussion. Samtliga uppger att de inte hört talas om begreppet eller fenome-
net tidigare. 

”Men det kan jag väl någonstans helt ärligt säga att det inte är något jag tänkt 
på innan.” (Deltagare 4) 

Många uppger att de tar del av mycket information om hållbarhet och miljövän-
lighet i stort genom media och andra informationskanaler, men att de sedan inte 
gör kopplingen mellan det och sitt yrkesområde.  

Ett annat hinder uppger många är frågan om lönsamhet och vad ekologisk hållbar 
utveckling faktiskt skulle innebära rent kostnadsmässigt.  

“Det är ju åter igen en enda sak som styr och det är ju priset då. För konsumen-
tens del alltså min kunds då...så handlar det om pris...det är ju så alltid. Det 
handlar som sagt bara om priset och göra det billigt och snabbt.” (Deltagare 1) 

Dessutom är kunder och konsumenter inte medvetna. Enligt många deltagare 
bryr de sig bara om pris och slutprodukten, inte själva processen och utveckl-
ingen. Och eftersom kunskap också fattas hos konsumenter och kunder är det 
heller inget som efterfrågas.  

“Jag har faktiskt aldrig stött på frågan ens. Aldrig hört talas om någon som bett 
specifikt om det.” (Deltagare 2) 

En del är dock oroliga för att företagare kommer att använda det enbart som ett 
ytligt säljargument, men att de sedan inte tar det ansvar som de ger sken av.  

“Jag ser nog snarare att det är som så att de använder det som en salespitch. 
Men det verkar ju inte vara någonting som varken dem eller kunden bryr sig om. 
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Finns det så kan man skryta med det, men det används nog mest som en sa-
lespitch för att sälja sin tjänst eller produkt, mer än att det handlar om att man 
faktiskt arbetar aktivt för att göra det bättre.” (Deltagare 1) 

Deltagarna tror det finns risk för att många marknadsför sig själva eller sina pro-
dukter och tjänster på ett sätt för att få de framstå som mer miljövänliga än de i 
själva verket är. På så sätt blir de attraktivare för kunden eller konsumenten. 
Deltagarna tror att vissa vill flytta fokus från den verkliga verksamheten med 
något som signalerar miljöhänsyn. 

4.4 Deltagarnas syn på framtiden 
Deltagarna ser en positiv framtid för hållbar ekologisk webbutveckling. De tror 
att det kommer att få mer och mer plats och spela en större roll. Framförallt tror 
de att hållbarhet kommer att inkludera alla.  

“Det kommer att påverka alla yrken, även vårt. Jag tror att det kommer bli vik-
tigare för alla. Sen är det ju, det är kanske svårt att ta till sig att man, vad skulle 
det påverka om vi gör en snålare app. Men det är klart att allt påverkar. Jag tror 
att det blir viktigare och viktigare. Även inom vårt yrke.” (Deltagare 5)  

Deltagarna upplever att det miljövänliga tänket inte kommer att stanna av utan 
snarare tvärtom. Det kommer också att få företag att se över hela sin verksamhet 
i förhållande till hållbarhet.  

“Det som jag har märkt nu efter jag tänkt är även fast man har en miljöcertifie-
ring och jobbar bra på vissa områden så finns det ju många andra som blir 
glömda i det stora hela. Som kanske också är stora bovar. Vi har ju bara möj-
ligheter i detta. Att utveckla vårt arbete och vårt miljötänk i webbutvecklingen.” 
(Deltagare 4) 

En del ser på sikt att det kommer att krävas en större ansträngning och ett stort 
jobb med att få ett helhetsperspektiv på vad en hållbar verksamhet innebär. Men 
samtidigt tror de flesta inte att en övergång eller utvecklingen mot att jobba mer 
hållbart skulle bli för svår, vilket det i första anblicken kan verka. Som nämnt 
ovan så jobbar de redan med sådana metoder som är bra ur hållbarhetssynpunkt.   

”Man jobbar ju redan mycket från ett användarvänligt perspektiv. Det måste ju 
gå ihop om man jobbar för användarvänligheten och det samtidigt bidrar till att 
dra ner på energikonsumtionen. Jag tror att vi redan är en bra bit på vägen.” 
(Deltagare 3) 

Deltagarna tror att i takt med att fler personer blir mer miljömedvetna kommer 
det att bli viktigare för kunder, användare, arbetsgivare, arbetstagare, politiker, 
och därför också för webbutvecklare. Att det kommer att läggas ett större fokus 
på hållbarhet och miljövänlighet även i deras bransch. En del av deltagarna tror 
att det kommer ställas krav på hållbarhet för webbutvecklare och att det kommer 
finnas regelverk, standarder och certifieringar. Då kommer heller inte kostna-
derna för ett hållbart arbete längre spela roll. De ser likheter med hur utveckl-
ingen sett ut i andra branscher som kommit längre i den aspekten.  
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”Det kommer förmodligen krav…på alltså att jag tänker lagligt krav då...från 
statligt håll. Att tvingas att uppnå viss nivå då av grönhet eller hur man ska 
uttrycka det.” (Deltagare 1) 

Flertalet av deltagare har upplevt intervjuerna som en sorts väckarklocka eller 
inspiration till att vidareutveckla sitt arbete med hållbarhet.  

”Så jag tror ju att det är någonting som vi kommer att efter detta att ta upp detta 
i vårt miljöarbete att det är en gren som behöver tas i åtanke.” (Deltagare 4) 

En deltagare nämner även att hållbar ekologisk webbutveckling kommer att bli 
viktigare i framtiden. Ett exempel på det är när det nya 5G-nätet blir tillgängligt 
med snabbare uppkoppling och mindre fördröjningar. De behöver inte då på 
samma sätt, under utvecklingen av produkter och tjänster, ta hänsyn till att det 
kan gå långsamt. Deltagaren tror att det därför kommer bli extra viktigt att fun-
dera på den mängd data som skickas och den energi som går åt till det.  

5 Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien har varit att bidra med kunskap till diskussion och forskning 
om ekologisk hållbarhet inom webbutveckling. Särskild vikt har lagts vid 
webbutvecklares roll i den utvecklingen. Det har varit komplicerat att undersöka 
hur ekologisk hållbar utveckling behandlas i samband med webbutveckling. Det 
beror mycket på att området ännu inte är särskilt utforskat med tanke på 
svårigheterna med att finna relevant och relaterad forskning. Detta är i sig ett 
eget problemområde. Under studiens gång har det dock uppkommit intressant 
data för att kunna diskutera och dra slutsatser gällande webbutvecklares arbete 
med hållbar ekologisk webbutveckling.  

Resultat och analys visar att webbutvecklare idag inte arbetar i någon större ut-
sträckning med hållbar ekologisk webbutveckling. Den största anledningen till 
det verkar vara okunskap och att det inte finns någon riktig definition av vad ett 
sådant arbete innebär. Webbutvecklares attityder är positiva gentemot ett sådant 
arbete, men drivkrafterna samstämmer inte med attityderna, då ett hållbart arbete 
inte är prioriterat. Studien visar att det både finns möjligheter och hinder med att 
jobba med hållbar ekologisk webbutveckling. De största möjligheterna ligger i 
att intresset för hållbarhet ökar och att det för med sig positiva effekter. De 
största hindren är dock även här okunskap och att hållbarhet ännu inte är tillräck-
ligt högt prioriterat i samhället.    

5.1 hållbar ekologisk webbutveckling idag 
Resultaten från intervjuerna visar att webbutvecklare är medvetna om problemet 
med internets klimatavtryck. De är medvetna om att internettrafiken ökar och 
förväntas öka (Chan et al., 2013, s. 485). Men trots att det är ett uppenbart hot 
leder det inte till några större kopplingar mellan webbutveckling och hållbarhet. 
Precis som Frick (2016, s. XXIII) beskriver, överväger sällan de som bygger 
webben hållbarhet eller förnybar energi. Deltagarna upplevde själva att de sak-
nade tillräcklig kunskap om hållbar ekologisk webbutveckling, ofta till den grad 
att de aldrig hört talas om något liknande tidigare. Det är enligt deltagarna i 
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studien ingenting det pratas om sinsemellan varken utvecklare och designers, 
eller på utbildningar, seminarier och flöden på sociala medier. Oavsett hur in-
tresserade de faktiskt är av hållbarhet i stort hade de aldrig stött på ämnet, ännu 
mindre relaterat det till sitt eget arbete. I min mening kan det verka lite konstigt. 
Det kan handla om en webbutvecklare som sopsorterar, cyklar till jobbet och 
plastbantar, men inte ser påverkan av sitt dagliga arbete. Trots bristande kun-
skaper visar dock resultaten att det som webbutvecklare anser att hållbar ekolo-
gisk webbutveckling innebär, är att lagra data på servrar som drivs av förnybar 
energi och att göra produkter och tjänster effektivare så de sparar energi. Detta 
är de viktigaste åtgärderna för att minska sitt klimatavtryck som webbutvecklare 
(Frick, 2016, s. xxvi). Men frågan är om det idag ens är möjligt att arbeta med 
hållbar ekologisk webbutveckling. Det låter kanske konstigt men faktum är att 
det inte verkar finnas varken krav eller regler gällande webbutvecklingens håll-
barhetsansvar och inte heller något vedertaget sätt att mäta klimatavtrycket av 
de produkter och tjänster som produceras. Resultaten från undersökningen visar 
otvetydigt att webbutvecklare aldrig kommit i kontakt med något begrepp eller 
definition som skulle likna hållbar ekologisk webbutveckling. Det i sig gör det 
hela ännu mer komplicerat.  

Förutom avsaknad av ett allmänt vedertaget begrepp visar resultaten på att inte 
heller företag eller organisationer har någon definition eller hållbarhetsaspekt av 
sin webbutveckling. Många webbutvecklare är ofta del av en större organisation 
och där är det inte bara webbutvecklarens syn på ekologisk hållbarhet i webbut-
vecklingen som spelar roll. Som en del av ett större företag eller organisation 
måste även företaget eller organisationen definiera sin bild av hållbarhet och vad 
det ska innebära för deras arbete. Redan idag jobbar många med hållbarhet, men 
även här ingår sällan webbutvecklingen i ekvationen. Det krävs en högre nivå av 
hållbarhetsarbete för att kunna bibehålla hållbarhet i allt organisationen gör. Inte 
bara de mer alldagliga sakerna som kompostering och återvinning, utan också i 
arbetsprocessen.  Detta blir extra viktigt, men också svårare, om det saknas en 
vedertagen definition av vad ett sådant arbete skulle innebära. Det handlar om 
att se helheten av verksamheten och hur den påverkar på samtliga plan. Det krävs 
en medvetenhet om att fler produkter och tjänster erbjuds över internet och tar 
en större del av människors liv (Morley et al., 2018, s. 128). För webbutvecklare 
handlar det då om att titta på sina produkters och tjänsters livscykel. Hur mycket 
påverkan utvecklingsprocessen gör och hur mycket energi som krävs är viktiga 
delar. Precis som att fundera på vilka interaktioner som äger rum och hur effek-
tiva de är.  

5.2 Attityder och drivkrafter 
Trots att kunskapen om hållbar ekologisk webbutveckling är låg, är attityderna 
positiva. Resultaten från intervjuerna visar att webbredaktörer är positivt in-
ställda till att arbeta hållbart. Det visar sig att de egentligen inte ser några som 
helst hinder för dem själva att börja jobba med den sortens arbete. En orsak till 
det kan härledas till att webbutvecklare är problemlösare. Webbutvecklare finner 
lösningar på problem från kunder genom efterforskning, brainstorming och tes-
ter. Utvecklare och designers får ofta identifiera problem i nuläget och fylla i 
luckorna. Även tidigare forskning tyder på att yrkesverksamma inom den digi-
tala sfären och IT-branschen faktiskt är positiva till att jobba med hållbara 
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metoder. De praktiserar i huvudsak sådana metoder och finner det enkelt nöd-
vändigt och fördelaktigt (Mishra et al., 2014, s. 36).  

Resultaten från intervjuerna visar trots väldigt positiva attityder och ibland stora 
personliga drivkrafter, att det idag inte finns några större drivkrafter för att jobba 
med hållbar ekologisk webbutveckling. Ett hållbart arbete är inte prioriterat. 
Mycket av det beror förmodligen på den brist av kunskap utan en brist på driv-
krafter för att göra det eller en oförmåga att övertyga andra. Men också att saker 
som lönsamhet är viktigare. För att ekologiskt hållbar webbutveckling ska bli en 
viktigare drivkraft måste webbutvecklare och deras eventuella arbetsgivare för-
stå att de är del av ett större system (Majeed, 2018, s. 149).  

5.3 Möjligheter och hinder 
5.3.1 Möjligheter 
Det ökande intresset för hållbarhet i världen skapar många möjligheter för håll-
bar ekologisk webbutveckling. Det är en tydlig trend av bland annat etisk och 
hållbar konsumering (Wiederhold & Martinez, 2018, s. 419). Miljömedveten-
heten ökar så pass mycket att den håller på att bli mainstream (Zabkar & Hosta 
2013, s. 262). Eftersom hållbar ekologisk webbutveckling och egentligen all 
hållbar utveckling är beroende av användare och konsumenter så betyder det 
mycket. För företag, beslutsfattare och organisationer handlar mycket om att 
göra just användare, konsumenter och allmänheten nöjda. Om då en faktor i hur 
nöjda de upplever sig vara är hållbarhetsfaktorn så bidrar det till nya incitament 
för att utöka sitt arbete med sådana frågor. Resultaten visar också att många an-
vändare och konsumenter kräver och räknar med hållbara produkter och tjänster. 
De har utvecklats och är mer sofistikerade i sina behov och vad de vill ha (Kra-
mer, 2012, s. 143).  För företag och organisationer handlar det inte bara om att 
göra konsumenter och användare nöjda. De vill även vara attraktiva som arbets-
givare. I takt med att medarbetarna blir en allt viktigare resurs i företagen och att 
intresset för hållbarhet ökar, blir hållbarhetsarbetet även en fråga om deras stra-
tegiska överlevnad. Jag tror att de företag som är mest framgångsrika är de som 
lyckas bygga en kultur där den inre motivationen står i centrum, inte yttre driv-
krafter som krav från myndigheter och media.  

I takt med det ökade intresset uppkommer också fler metoder att anpassa vinst 
med ett hållbart syfte, för att lösa miljömässiga problem utöver att tjäna pengar. 
Ett arbete som mycket väl kan löna sig i framtiden. Resultaten från intervjuerna 
visar att hållbar ekologisk webbutveckling anses kunna användas som ett för-
säljningsargument. Genom att erbjuda den sortens specialkompetens och locka 
den växande skaran med människor som är intresserade av hållbarhet, går det 
både öka lönsamhet och minska sin klimatpåverkan. Det kan behövas att utveck-
lare och designers bortser från många av de grundläggande värdena i den mark-
nadsdrivna designprocessen. Produktens framgång bör eventuellt inte alltid mä-
tas i marknadsmässiga värden vilket ofta står i motsats till hållbara värden (Ma-
jeed et al., 2018, s. 149). För i takt med att kunskapsnivån ökar och det går upp-
visa synliga resultat tenderar frågor gällande hållbarhet också att bli allt mer stra-
tegiskt viktiga. Därmed ökar sannolikt även engagemanget. På så sätt kan värdet 
till slut överstiga det arbete som lagts ner.  
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Övergången från dagens arbetssätt till att jobba mer med hållbar ekologisk web-
butveckling måste inte bli svår eller komplicerad. Resultaten från intervjuerna 
visar att många webbutvecklare redan idag jobbar med sådana åtgärder som kan 
räknas som hållbara. Men det är inte med en hållbarhetsaspekt i åtanke. Genom 
att använda redan befintliga färdigheter och kunskaper finns det stora möjlig-
heter att bidra till hållbarhet i det dagliga arbetet. I den digitala världen är det ett 
måste med verktyg och metoder för att ta fram nya visioner men också att för-
verkliga dem. Detta är bra egenskaper att ha både när det ska skapas nya pro-
dukter och tjänster, men också när det ska arbetas med en av de största utma-
ningarna i vår tid. På så sätt har webbutvecklare redan en unik möjlighet att både 
vara och skapa positiva medel för förändring. Resultaten från intervjuerna visar 
att webbutvecklare har en möjlighet att sprida informationen vidare. Eftersom 
designers och utvecklare är med i processen av att skapa produkter och tjänster 
har de också en stor möjlighet att påverka dem (Shedroff, 2009). Webbutveck-
lare har en möjlighet att skapa gröna produkter och tjänster, men också att ut-
veckla och designa lösningar som kan förändra och inspirera användare och kon-
sumenter att göra mer hållbara val. På så sätt går det att flytta användarbeteendet 
mot mer hållbara konsumtionsmönster (Lilley & Wilson, 2013, s. 278). 

5.3.2 Hinder 
Ett av de största problemen med just ekologisk hållbarhet och webbutveckling 
är okunskapen kring ämnet och att internet inte är grönt. Konsumenter, kunder 
och användare gör inte kopplingar mellan deras vanor och miljöpåverkan 
(Pihkola, et al., 2018, s. 11). En sak som gör miljöförstöring och framför allt 
klimatförändringar svåra att hantera är att de inte är omedelbara katastrofala hän-
delser. Om utvecklare till exempel väljer att lagra sin webbplats på en server som 
drivs av fossila bränslen kommer inte jorden förintas samma dag. Det är en lång-
sam process som tar tid, men som idag kommit väldigt långt. Det blir svårare för 
människor att uppfatta faran på daglig basis när de inte kan se eller uppleva kon-
sekvenserna av ett ohållbart digitalt levnadsätt. Samhällets nivå av informations-
generering och delning ökar ständigt och i framtiden kan allt omkring oss vara 
anslutet via internet (Shaikh et al., 2017, s. 983). Och eftersom de ofta inte kan 
göra kopplingen mellan internetanvändande och hållbarhet är det även svårt att 
göra kopplingen mellan webbutveckling och hållbarhet. Enligt deltagarna i in-
tervjuerna har de aldrig varit med om någon ställt frågan om huruvida deras web-
butveckling är ekologisk hållbar. De flesta vet inte vad det är, förstår inte vad 
det innebär eller bryr sig inte. Internet är för många ett mycket abstrakt begrepp 
och därför är det svårt att förstå dess enorma koldioxidavtryck (Chowdhury et 
al., 2013, s. 78). 

Vad som också framkommer som ett stort hinder för hållbar ekologisk webbut-
veckling är frågan om pris och kostnad. Mycket idag handlar om vinst och att 
tjäna pengar. Det är huvudmålet med de flesta företag och arbetet med hållbarhet 
är inte lika högt prioriterat. Mycket idag handlar istället om utseende, marginaler 
eller erbjudanden och marknadssegment, istället för hållbarhet och användbarhet 
(Shedroff, 2009). Resultaten från intervjuerna visar att webbutvecklares kunder 
i stort sett enbart bryr sig om slutprodukten och vad det kommer att kosta. Hur 
själva produkten utvecklas spelar inte stor roll. Även användare och konsumen-
ter prioriterar andra saker än hållbarhet.  Tidigare forskning visar att de bryr sig 
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om miljö men inte tillräckligt för att ändra sina vanor för mycket eller offra be-
kvämlighet och prestanda (Zabkar & Hosta, 2013, s. 262).  

5.4 Hållbar ekologisk webbutveckling i framtiden 
Hållbar utveckling är ett stort begrepp och ett begrepp som påverkar alla på ett 
eller annat sätt. Denna beskrivning skulle fungera lika bra på internet med dess 
tillhörande produkter och tjänster. Internet är en bra sak, men också den största 
”maskinen” på jorden och enligt Greenpeace (2017, s. 5) sannolikt den största 
enskilda saken vi bygger som art. Tyvärr drivs den till största del av fossila 
bränslen vilket inte är bra för miljö och klimat. Men att sluta använda internet 
helt och hållet kan nog inte anses vara varken den mest optimala lösningen eller 
en rimlig sådan. Istället går det att förändra hur det byggs och drivs, för att göra 
det så hållbart som möjligt, samtidigt som det är användarvänligt och använd-
bart. Resultat av analysen visar att webbutvecklare ändå är medvetna om att det 
blir viktigare med hållbarhet och att det förr eller senare kommer att påverka 
även deras bransch. De uppvisar också en vilja att utveckla sitt befintliga håll-
barhetsområde för att innefatta även webbutvecklingen. Enligt litteraturen kom-
mer i framtiden både yrkesverksamma inom webbutveckling och amatörer, få 
utbildning om hur de kan göra mer hållbara val och det kommer ställas krav på 
utvecklare och designers. I många andra branscher är det idag redan en verklig-
het. Det är mycket som kommer behöva göras i strävan för att uppnå detta. Inte 
minst när det kommer till att sprida information och kunskap om det. En del av 
det arbetet kan mycket väl komma att hamna på rollen som webbutvecklare och 
webbdesigner. En roll som innebär att få människor; yrkesverksamma, kunder, 
beslutsfattare och användare, att bli medvetna om den påverkan som internet har 
varje dag, för att sedan kunna fatta mer hållbara beslut. De största och kanske 
mest avgörande åtgärderna och besluten ligger förmodligen hos politiker och de 
stora aktörerna i branschen. Men alla kan påverka och att även mindre insatser 
har betydelse i strävan mot hållbar utveckling. Webbutvecklares kunnande i tek-
niska lösningarna, design och hur information förmedlas på ett tilltalande sätt, 
spelar stor roll. Webbutvecklare kan skapa produkter och tjänster som människor 
stöter på både i vardag och i arbete, med en funktionalitet och ett budskap för en 
mer hållbar utveckling. 

5.5 Framtida forskning 
För eventuell framtida forskning kring hållbar ekologisk webbutveckling skulle 
jag överväga att göra en kvantitativ studie då det hade varit lättare nå ut till fler 
deltagare, samt att synbara och mätbara resultat hade kunnat synliggöras. Anled-
ningen till att det valdes bort till föreliggande studie var delvis för att studien 
handlar om de enskilda intervjupersonernas tankar om fenomenet. En kvalitativ 
studie kan inte på samma sätt som en kvantitativ studie ge några generaliserande 
slutsatser, då antalet deltagare är i betydligt större skala. Detta innebär att före-
liggande studie med fem deltagare enbart kan ge slutsatser utifrån dessa perso-
ners upplevelser och erfarenhet inom studiens ämnesområde.  

Framtida studier bör ej fokusera på att kartlägga kunskapsnivån eller attityder 
gällande hållbar ekologisk webbutveckling. Det finns inga indikationer på att det 
kommer se annorlunda ut för andra undersökningsobjekt. Fokus bör istället 
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huvudsakligen ligga på att undersöka drivkrafter. Det behövs en bättre förståelse 
om hur de olika drivkrafterna kan förstärkas för att de ska få en större påverkan 
på adoptionen av hållbar ekologisk webbutveckling. 

Denna uppsats avgränsades till hållbar ekologisk webbutveckling. Det skulle 
vara av intresse att undersöka samma område fast kopplat till de andra delarna 
av hållbarhetsaspekten, social- och ekonomisk hållbarhet. På så sätt skulle even-
tuell en helhetssyn på hållbarhet inom webbutveckling uppkomma. Avgräns-
ningen gällde även att studien främst koncentrerade sig på tekniska metoder och 
tillvägagångssätt. I en framtida studie vore det även intressant att utforska hur 
webbutvecklare på bästa sätt kommunicerar ett hållbart budskap och vad hållbar 
kommunikation innebär.   
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7 Bilaga A: Intervjuguide 

• Bakgrund och erfarenhet? 

 

• Vad betyder egentligen ekologisk hållbarhet ur en webbutvecklingsa-
spekt?  

• Vad är hållbar ekologisk webbutveckling (HEW), tycker du? 

 

• Arbetar du med HEW? 

• Hur länge har du gjort det? 

• Hur arbetar du med HEW? 

• Hur stor vikt lägger du på HEW i ert arbete? 

• Hur håller du dig uppdaterad kring HEW? 

• Vad är era drivkrafter för att jobba med HEW? 

 

• Vad ser ni för hinder för att jobba med HEW? 

• Vad ser ni för möjligheter med att jobba med HEW? 

 

• Är HEW något som efterfrågas av era kunder? 

• Hur bemöter ni kunders tankar och funderingar kring detta ämne?  

• Hur förmedlar ni er kunskap, om HEW, till era kunder? 

• Har intresset för HEW förändrats i branschen? 

 

• Följdfrågor och avslutande funderingar. 

 

. 

 

 



38 

 

 

8 Bilaga B: Matris  

 

Tema 

Hinder 

Deltema 1 

Pengar 

Deltema 2 

Drivkraft 

Deltema 3 

Kunskap 

Deltema 4 

Efterfrågan 

Deltagare 1 […] det är ju 
åter igen en 

enda sak som 
styr och det 
är ju priset 

då. 

[…] jag lju-
ger ju om jag 
säger att må-
let är grönt 

alltså så...det 
är ju inte det 
primära […] 

[…] har jag 
aldrig tänkt 
på det själv 

[…] 

Nej det kan 
jag direkt inte 

påstå. 

Deltagare 2 […] sälj sälj. 
Till så lågt 

pris som möj-
ligt givetvis. 

Jag har aldrig 
egentligen 

miljöaspekter 
i det. 

Du är nog 
den första 

personen jag 
pratar med 

som jag pra-
tar med detta 

om. 

Jag har fak-
tiskt aldrig 
stött på frå-

gan ens. 

Deltagare 3 Så inga hin-
der såvida det 
inte påverkar 

allt för 
mycket eko-
nomiskt […] 

Det kanske 
inte är det 

mest primära. 

Det handlar 
nog mer om 
okunskap 

bara. 

Det pratar 
man inte så 
mycket om. 

Deltagare 4 Det blir ju en 
stor kostnad 
vi får ta in-

ternt i så fall. 

Det är inte en 
punkt i vår 

process. 

Det känns 
inte som att 
branschen 
tänker så 

långt. 

Jag har inte 
stött på så 

mycket frå-
gor om det. 

Deltagare 5 Skulle even-
tuellt kunna 
vara ekono-
miska, bero-
ende på vad 
min ledning 
säger åt mig. 

Vi lägger inte 
så mycket 
vikt i det. 

Ganska lite 
faktiskt. 

Det är klart 
att även om 
internet har 

funnits länge 
så är väl mil-
jövänlighet 

en ganska ny 
del. 

Det är inget 
krav som 
kunderna 

ställer. 
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9 Bilaga C: Samtyckesblankett  
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Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
 
Som en del av kursen Webbredaktör vid Högskolan i Borås utför jag en studie med 
syftet att bidra till diskussionen kring ekologisk hållbarhet inom webbdesign och web-
butvecklares roll i den utvecklingen. Jag ämnar ta reda på om och hur man arbetar med 
hållbar utveckling idag och vilka drivkrafterna bakom är. 
 
Jag som utför studien skulle vilja spela in vårt samtal under intervjun. 
 
Uppgifterna kommer att användas för att få en bild av hur webbutvecklare arbetar med 
frågan idag och förstå sambandet mellan hållbar ekologisk webbutveckling och 
attityderna/drivkrafterna bakom. 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  
 
Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det i enlighet 
med gällande lagstiftning.  
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsför-
ordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras 
så att inga uppgifter kan spåras till dig. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 
och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då 
inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 
omedelbart ta bort uppgifterna. 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
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