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1 Inledning 
 

Vi har valt att genomföra vårt examensarbete på C-nivå i informatik hos Borlänge 

kommun, som ville ha hjälp med en kravspecifikation avseende utformningen av en e-

handelsplats, vars målsättning är att gynna de lokala småproducenterna av ekologiska 

livsmedel. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Detta arbete är beställt av Kontoret för hållbar utveckling (tidigare Agenda 21-kontoret) 

hos Borlänge kommun. Deras tanke med e-handelsplatsen är att dels gynna sig själv 

genom att kunna leva upp till målsättningarna om att Borlänge kommuns barn ska få 

äta ekologiskt odlade livsmedel. Man vill också bevara de lokala småproducenternas 

verksamheter, som annars riskerar att försvinna. 

 

Under arbetet med detta projekt har vi stött på en del begrepp som vi anser behöver en 

närmare förklaring och beskrivning.  

 

 

1.2 Begreppsdefinitioner  
 

Producenter, lokala producenter - De som producerar och levererar livsmedel. Som 

exempel kan nämnas bönder. Med lokala producenter avses de producenter som är 

verksamma inom en 10 milsradie från Borlänge kommun. 

Småproducenter – Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) går den svenska gränsen 

för att klassas som småproducent vid en produktion på max 50 ton/år.  

E-handelsplats – elektronisk handelsplats på Internet där köpare och säljare möts för att 

göra affärer.  

Med arbetsmässig förtjänst menar vi huruvida arbetsbördan för producenterna och den 

berörda personalen inom Borlänge kommun kan minska. 
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Med ramavtal menas det kontrakt som skrivs mellan Borlänge kommun och den 

aktuella producenten. Ramavtalen löper oftast på tre år, och de garanterar både att 

Borlänge kommun avser köpa den mängd produkter som står i avtalet och att 

producenten tillhandahåller samma mängd. För att kunna lämna anbud hos kommunen 

krävs att producenten har ett aktuellt ramavtal. Innan ramavtalen tecknas krävs det att 

producentens gård bland annat uppfyller ett antal miljömässiga krav, såsom KRAV-

märkt gård och hög kvalitet på produkterna. Enlig Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) 5 § definieras ramavtal såsom ”..ett avtal som ingås mellan en upphandlande 

enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som 

görs under en viss period”.  I Borlänge kommuns fall sträcker sig avtalsperioden över 

tre år, efter det tecknas nya ramavtal, om båda parterna är överens.  

KRAV-märkning innebär att producenterna inte använder några kemiska 

bekämpningsmedel och inte heller någon konstgödsel. Hela tillverkningsprocessen ska 

skötas med enbart miljövänliga medel. Att få sin gård KRAV-märkt kostar och summan 

beror på gårdens omsättning.  

Miljöfrämjande effekter kan till exempel innebära färre långtransporter eller en ökning 

av de KRAV-odlade produkterna på marknaden.  

Med anbudsförfrågan eller förfrågningsunderlag avses underlagen för anbuden, som 

Borlänge kommun tillhandahåller en leverantör eller producent. Förfrågningsunderlaget 

innehåller en specifikation som är upphandlarens krav på det som skall upphandlas. 

Underlaget innehåller även beställarens kommersiella villkor för affären samt de 

administrativa bestämmelser som gäller för att till exempel lämna anbud. 

Med anbud avses svaren på anbudsförfrågningar eller förfrågningsunderlag. 
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1.3 Problem 
 

För att underlätta upphandlingarna och utbudet av varor och tjänster samarbetar 

Borlänge kommun med Säters, Smedjebackens och Gagnefs kommuner. Inom Borlänge 

kommun finns en policy att skolbarnen ska få äta ekologiskt odlad potatis, och för att 

kunna leva upp till det är kommunen i vissa fall tvungen att köpa potatisen från andra 

delar av Sverige, och i vissa fall även från andra länder. Transporterna sker nästan 

uteslutande med hjälp av lastbilar.  

En lastbil väger ofta över 16 ton, och släpper enligt Banverket (2001) ut mer än sex 

gånger så mycket koldioxid som en personbil, samtidigt som transporterna innebär 

enorma påfrestningar på vägarna och naturen. 

 

Borlänge kommun ser även ett problem ur producenternas aspekt, då kommunen inte 

har resurser nog att samordna småproducenternas produktion, och istället väljer att göra 

upphandlingarna från de producenter som erbjuder stora mängder livsmedel, även om 

producenterna finns utanför Samarbeteskommunerna.  

 

Affärerna mellan producenterna och Borlänge kommun sköts idag via möten, 

telefonsamtal och brev. Om Borlänge kommun tecknar ett ramavtal med en producent 

kommer denne att motta ett antal listor på alla varor kommunen köper av samtliga sina 

leverantörer. I listan fyller producenterna i sina priser på de produkter de erbjuder, och 

sedan undertecknas två exemplar av listorna av både kommunens representant och 

producenten. Parterna tar varsitt exemplar av listorna. Förutom pris/produktlistorna 

ingår naturligtvis även de sedvanliga juridiska dokumenten i ramavtalet.  

 

När kökspersonalen inom kommunen ska göra produktbeställningarna använder de sig 

också av listor där kommunens alla avtalsbundna leverantörer och deras produkter finns 

specificerade. Personalen får manuellt fylla i listorna och varje avdelning ringer sedan 

in sina beställningar direkt till de olika leverantörerna. I slutändan resulterar alltså hela 

kedjan i en enorm samling dokument och avtal. Varje år förekommer även ett antal 

ofullständiga, oseriösa anbud från producenter som inte är fullt medvetna om vad ett 

seriöst anbud innebär. Dessa anbudsgivare upptäcks relativt omgående från 

kommunens sida, men hela processen tar ändå upp en massa onödig och kostsam tid.  
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Borlänge kommuns vision är att skapa en e-handelsplats där kommunen och de lokala 

producenterna kan mötas och göra affärer med varandra, för att på så sätt kunna sköta 

livsmedelsförsäljningen och inköpen lokalt.  

 

 
 
 

Beställare 
(Ex. dagis, 

äldre-
boenden) 

 
 
Producenter 

E-handels 
plats /  
Webbsida 

Borlänge 
kommun/ 

Samordnare 

 

Modell över den tänkta e-handelplatsen, med Borlänge kommun som dess samordnare 

och producenterna och beställarna som de övriga två användarna. Den framtida E-

handelsplatsen kommer alltså ha tre olika användare med olika krav. E-handelsplatsen 

kommer ägas och förvaltas av Borlänge kommun.  

Figur 1 
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1.4 Syfte  
 

Syftet med vår studie är att beskriva Borlänge kommuns och de lokala producenternas 

förväntade nytta av en e-handelsplats.  

 

Under arbetet söker vi svar på dessa frågor:   

- Leder en e-handelsplats till en ekonomisk och arbetsmässig förtjänst för de 

lokala producenterna och/eller Borlänge kommun? 

- Kan en e-handelsplats öka de miljöfrämjande effekterna, genom att förenkla 

lokala upphandlingar? 

 

1.5 Mål 
 

Målet med detta arbete är att skapa en kravspecifikation och en prototyp på en e-

handelsplats. Kravspecifikationen baseras på den kända webbutvecklingsmodellen av 

Siegel och bygger på de två första faserna av totalt fyra. Kravspecifikationen ska 

beskriva en e-handelsplats åt Borlänge kommun. I specifikationen ska det framgå vad 

respondenterna anser ska finnas på e-handelsplatsen, varför det ska finnas samt en grov 

grafisk prototyp på hur e-handelsplatsen skulle kunna utformas.  

 

1.6 Avgränsning 
 

Enligt uppdragsgivarens önskemål ska själva implementeringen av e-handelsplatsen 

och de olika sidornas tekniska lösningar inte ingå i detta projekt, och 

kravspecifikationen ska endast behandla två av användarnas (Borlänge kommuns och 

producenternas) krav på e-handelsplatsen.   

 

• Rapporten kommer i enlighet med uppdragsgivarens önskemål inte att innehålla 

någon programkod. 

• Fokus i detta arbete ligger inte på produkterna, utan på själva strukturen på e-

handelsplatsen. 

• På uppdragsgivarens begäran tas inte beställarnas syn på e-handelsplatsen upp. 
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2 Metodbeskrivning 
 

Under detta arbete har vi valt att använda oss två olika metoder. Dels intervjuer som är 

en kvalitativ metod, dels två faser från Siegels webbutvecklingsmodell. Resultatet av de 

kvalitativa intervjuerna kommer att fungera som indata i Siegels 

webbutvecklingsmodell.  

 

 

2.1 Siegels webbutvecklingsmodell  

 
Enligt Siegel (1997) är webbutvecklingsmodellen väl lämpad för skapandet av 

hemsidor. Då vårt arbete till stora delar kan jämföras med skapandet av hemsidor valde 

vi denna modell. Vi ansåg den också lämplig eftersom vi använt den under tidigare 

arbeten och därför är bekant med den.  

Fas 1 

Strategisk fas 

Taktisk fas 

Fas 2 

Extern design 

Intern design 

Kvalitativ metod 

Intervjuer 
Intervjuer o struktur 

Grounded theory 

Mättnad

Grupperingar 

Prototyp 

Siegels webbutvecklingsmodell 

Figur 2 

Urvalet

Källkritik o granskning 
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Webbutvecklingsmodellen bygger på fyra olika faser:  

 

• Fas 1 Strategi och taktik 

• Fas 2 Design och kreativa lösningar 

• Fas 3 Teknisk specifikation  

• Fas 4 Leverans  

 

Eftersom vårt arbete inte innefattar någon teknisk specifikation eller leverans 

koncentrerar vi oss bara på fas 1 och 2, det vill säga strategi och taktik samt design och 

kreativa lösningar.  

 

2.1.1 Fas 1, strategi och taktik 

 

Syftet med den första fasen är att göra en förstudie av vad som är tjänstens mål och hur 

tjänsten skall gynna uppdragsgivaren. Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen haft 

möten med vår handledare på Borlänge kommun för att försäkra oss om att vi är inne 

på rätt spår.  

 

Strategisk planering 

 

Poängen med den strategiska planeringen är att kartlägga tillvägagångssättet för att nå 

uppsatta mål. Planeringen görs i flera moment: 

 

• Marknadsföringsstrategin – anger den målgrupp tjänsten utvecklas för, samt 

tjänstens syfte.  

• Mätning av framgång avser att visa huruvida tjänsten lyckats. Här fastslås det 

tillvägagångssätt man tänker tillämpa för att mäta tjänstens framgång.  

• Omvärldsanalysen beskriver vad man vet om konkurrenters verksamhet på 

Internet. Dokumentet görs för att få en uppfattning om innehållet på andras 

hemsidor. Vad har de lyckats/misslyckats med? Är det något vi kan dra lärdom 

av? 
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Taktisk planering  

 

Den taktiska planeringen omfattar dokumentationen av strategi- och taktikdelen av fas 

1 som fungerar som underlag för resterande arbete. Den taktiska planeringen består av 

en teknisk-, en system- och en funktionsspecifikation. I detta arbete har 

systemspecifikationen och den tekniska specifikationen avgränsats bort. 

 

• Funktionsspecifikation – beskriver vad användaren ska kunna göra med 

tjänsten, vilka funktioner som ska finnas på sidan, men inte hur det tekniskt 

skall lösas. Funktionsspecifikationen beskriver vilka tjänster och funktioner som 

ska tillhandahållas. 

 

 

2.1.2 Fas 2, design och kreativa lösningar 

 

Med bakgrund av allt som framkommit i den första fasen börjar utformningen av 

designen och de kreativa lösningarna. Vår uppdragsgivare är intresserad av själva 

designen på e-handelsplatsen och vilka funktioner användarna anser att tjänsten ska 

innehålla. Designen ska sedan presenteras i en prototyp (Bilaga 2, 3, 4, 5, 6). 

 
Extern Design 

 

I denna del utforskas möjligheterna med webbplatsen genom att generera skisser, idéer 

och layout. Ingen programkod skrivs under denna del. Här presenteras idéer som 

visualiseras med modeller som är enkla att modifiera. 

 

• Navigation 

 Siegel anser att navigationen på webbplatsen bör vara så enkel som möjligt. Att  

 försöka uppfinna nya navigationsprinciper är inget som rekommenderas, utan 

 anpassa istället en befintlig princip, som passar att använda på webbplatsen. 

 Siegel menar att det redan finns massor av bra navigationsstrukturer att använda 

 som är tydliga och användarvänliga  
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Intern design 

 

• Iterativa designen 

 Under iterativa designen beskrivs ett antal olika förslag på hur länkar, menyer 

 och liknade fungerar. Under denna del av arbetet presenteras den övergripande 

 layouten för uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren inte skulle gilla förslagen, 

 bör man försöka ta reda på varför och modifiera tills de blir nöjda. Denna 

 process kan upprepas flera gånger, med syftet att tillmötesgå uppdragsgivaren 

 och tillfredställa dennes önskemål.  

 

• Presentation av förslagen till uppdragsgivaren 

 När presentationen av förslagen ska ske till uppdragsgivaren menar Siegel att detta bör 

 ske i ett direkt fysiskt möte för att få en bra dialog. Välj ett bra sätt att på ett ingående 

 sätt presentera förslagen till uppdragsgivaren på och var väl förberedd. Siegel påpekar 

 även att det är viktigt att ha någon form av backup. Kunden som bör sättas i centrum, 

 men undvik att hamna i fällan där uppdragsgivaren ges för fria händer så att fel 

 alternativ riskeras väljas. 

 

• Användargränssnittsspecifikation 

 Under arbetet skapas skärmdumpar (bilaga 2, 3, 4, 5, 6) för att lättare kunna prova hur 

 navigationen fungerar, vilket gör att det är lättare att se webbplatsen ur användarens 

 ögon.  

 

2.2 Kvalitativ metod 

2.2.1 Intervjuer och dess struktur 

 
I den här studien använde vi oss av intervjuer, som är en kvalitativ metod. Vi tyckte den 

kvalitativa metoden var mest lämpad eftersom vi ville undersöka producenternas 

inställningar och uppfattningar till uppdragsgivarens tänkta e-handelsplats. Vi 

intervjuade även uppdragsgivarens personal, som ju också kommer att använda 

handelsplatsen. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie för att den 

datainsamlingsmetoden är mest relevant för att få svar på vårt syfte.  
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Vi är medvetna om att vi skulle få en mer fullständig helhetsbild av den önskade 

utformningen på e-handelsplatsen genom att intervjua alla tre intressenter (Borlänge 

kommun, producenterna och beställarna, alltså till exempel dagis och äldreboenden), 

istället för att bara intervjua två av dem (Borlänge kommun och producenterna). 

Anledningen till att vi inte gjorde det var i första hand för att uppdragsgivaren inte 

ansåg det vara nödvändigt eller intressant med alla tre användares åsikter, och i andra 

hand på grund av tidsbrist, då vi hellre ville fördjupa oss i de två åsikter 

uppdragsgivaren var intresserad av.   

 

Enligt Bryman (2001) kan kvalitativa intervjuer kan ha olika grad av struktur. De kan 

vara ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. Den ostrukturerade intervjun 

har en given fokusering på ett bestämt område men har ingen förutbestämd struktur. 

Med det menas att frågorna inte är bestämda i förväg och att intervjun därför har stor 

flexibilitet. Det ger möjligheten att nå en djupare förståelse än andra metoder. Den 

semistrukturerade intervjun kan ha en varierande grad av struktur, dock med flexibilitet. 

Det betyder att frågorna kan vara bestämda i förväg men det kan tillkomma eller tas 

bort frågor under intervjun, och ordningen på frågorna kan kastas om, och den ger 

tillfällen till förklaringar och diskussion. Den strukturerade intervjun har en på förhand 

bestämd struktur, både vad det gäller frågornas följd, utformning och intervjusituation. 

Frågorna ska alltså besvaras enligt en given ordning, och det ges inte något utrymme 

för diskussioner eller förtydliganden. Vi har valt att använda oss av den 

semistrukturerade intervjun, just därför att vi ville skapa en intervju som mer liknade en 

diskussion. De producenter vi intervjuat har i många fall visat sig vara tveksamma till 

att ens ställa upp och bli intervjuade, eftersom de anser att de inte har tillräcklig 

datavana och kunskap om Internet. Vi började därför intervjuerna med några i förväg 

bestämda frågor som vi sedan försökte följa upp med mer samtalsliknande frågor, som 

inte var bestämda i förväg. 

 

Andersen (1998) beskriver bland annat den öppna intervjun och den delvis 

strukturerade intervjun. Den öppna intervjun är ett exempel på kvalitativ intervju som 

används för att få en djupare förståelse av en persons beteende, motiv och personlighet. 

I den här intervjun skall intervjuaren lyssna, tolka svaren, ställa fördjupade frågor och 

samtidigt inte störa det förtroliga i intervjusituationen.  
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I den delvis strukturerade intervjun så har intervjuaren kännedom om området ifråga 

och man använder sig av en utarbetad frågeguide där man inte behöver beröra ämnen 

som skall belysas i ordningsföljd (Andersen, 1998). Intervjuerna som vi har gjort liknar 

mest den öppna intervjun. Vi lät respondenterna prata ostört så mycket som möjligt och 

ställde fördjupade frågor när vi tyckte att det behövdes. Vi ställde ett antal identiska 

frågor till alla respondenter, dock inte i samma ordningsföljd utan vi checkade av dem 

under intervjuns gång. Det gjorde vi med hänsyn till att inte störa respondenterna, som 

oftast ändå kom in på andra av våra frågor. Under intervjuerna var vi noga med att inte 

låta det minsta tekniska, då vi trodde att det skulle skrämma respondenterna och få dem 

att känna sig dumma. Tack vare att vi valde öppna intervjuer kunde vi ställa flexibla 

uppföljningsfrågor när vi ansåg det nödvändigt. Under intervjuerna använde vi oss av 

bandspelare för att registrera hela samtalet och därefter skrevs intervjuerna ordagrant 

ut. De här utskrifterna av intervjuerna utgjorde grunden för analysen som vi gjorde 

senare. 

 

2.2.2 Grounded theory 

 

Vi har i vårt forskningsarbete inspirerats av ”grounded theory”. Det centrala i denna 

ansats är enligt Svensson och Starrin (1996) att utveckla teorier i nära relation till data. 

Nyfikenhet för området måste vara starkare än önskan att bekräfta någon teoretiskt idé 

man har fäst sig vid. Man ska alltså låta analysen utvecklas oberoende av andra teorier. 

Arbetet styrs av den teoretiska känslighet forskaren utvecklar och denna känslighet 

hjälper forskaren att analysera texten och att samla in de data som är betydelsefulla 

(Hartman, 2001). Vi har alltså försökt att arbeta utifrån ”grounded theory” men höll oss 

inte strikt till de rekommendationer som Hartman (2001) ger. Redan under vårt första 

möte med uppdragsgivarens representant fick vi intrycket att producenterna skulle vara 

avogt inställda till att överhuvudtaget samarbeta med Borlänge kommun, något som vi 

dock försökte bortse ifrån. Vi ville inte ha några förutfattade meningar alls innan 

arbetets gång.  
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2.2.3 Urvalet 

 

Vårt urval skedde genom att vi via telefon tog kontakt med tre lämpliga producenter 

och tre inköpsberörda på kommunen. Med lämpliga menar vi bönder som är 

verksamma inom Borlänge kommun och som odlar ekologiska produkter. Bönderna ska 

dessutom klassas som småbönder, vilket innebär att de producerar max 50 ton per år. 

Med inköpsberörda inom kommunen avser vi den personal som har hand om Borlänge 

kommuns upphandlingar av produkter. 

 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, eftersom vi ville att respondenterna 

skulle svara personligt på frågorna, helt utifrån sina egna erfarenheter, och helt ofärgat 

av andras eventuella kunskaper. Däremot ringde vi samtliga respondenter innan 

intervjuerna genomfördes, och då berättade vi lite om oss själva, varifrån vi kom och 

varför vi ville genomföra intervjun. Vi berättade även att deras svar kommer vara helt 

anonyma. Svenning (2000) menar att man bör försöka genomföra alla sina intervjuer så 

sammanhängande som möjligt, för att motverka att intervjupersonerna påverkar 

varandra när de diskuterar intervjuerna.   

 

Vi anser att det är väldigt viktigt att man följer de forskningsetiska principernas krav, 

vilka vi har tagit stor hänsyn till. Vi menar att det är viktigt att respondenterna 

behandlas väl, dels på grund av vår tacksamhet, då producenterna tar sig tid för oss 

genom att ställa upp på vara intervjuer, men även med tanke på framtida intervjuare och 

för att de också ska få ett trevligt bemötande. När vi tog kontakt med respondenterna 

per telefon första gången berättade vi om syftet med vår uppsats och informerade dem 

om deras roll i uppsatsen. Vi träffade respondenterna på deras respektive arbetsplatser 

för att genomföra intervjuerna, och då passade vi på att informera igen mer utförligt om 

deras roll i uppsatsen. Vi har fått samtycke av samtliga respondenter och lovade dem 

konfidentiellitet. Även när vi skriver om de medverkande respondenterna i 

resultatredovisningen så använder vi ordet ”respondenter” för samtliga personer.  
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När vi analyserade vårt insamlade material använde vi oss av Andersens (1998) tips 

med överstrykningspennor för att markera och ta fram meningsenheter. Med hjälp av 

datorns funktioner ”klipp och klistra” strukturerade vi meningsenheterna under olika 

teman som vi sedan använde oss av när vi gjorde designförslaget till presentationen.  

 

2.2.4 Mättnad 

 
Vi intervjuade totalt sex personer. Av dessa var tre producenter och tre anställda på 

Borlänge kommun.  Kvale (1997) skriver att man behöver intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på vad man vill veta. Antalet nödvändiga intervjupersoner är 

beroende av undersökningens syfte. Om antalet är för stort kan man inte göra lika 

ingående tolkningar av intervjuerna. Om däremot antalet är för litet är det omöjligt att 

göra statistiska generaliseringar eller testa hypoteser om skillnader mellan olika 

grupper. Ett viktigare syfte med vår studie är att exemplifiera snarare än att 

generalisera. Efter att ha genomfört tre intervjuer i varje grupp upplevde vi en viss 

mättnad, det vill säga att de sista intervjuerna inte tillförde så mycket ny information, så 

vi nöjde oss med totalt sex intervjuer. Eftersom vi fick väldigt likartad information från 

de två grupperna anser vi att även generaliserbarheten är stor.  

 

I Svensson och Starrins (1996) bok fick vi ännu en vägledning i frågan om mättnad. Vi 

ställde oss vid flera tillfällen undrande till hur många intervjuer vi behövde genomföra. 

Svensson och Starrin beskriver mättnaden i ett mönster. En tolkning av mättnad är när 

man vid upprepade tillfällen får data som är utbytbar mot tidigare data. När vi intervjuat 

totalt sex personer ansåg vi att vi uppnått en viss mättnad. Vi inser naturligtvis att det är 

svårt att helt klart avgöra när ett mönster faktiskt är mättat, och vi instämmer därför helt 

med Svensson och Starrin om att det till stor del måste vara en bedömningsfråga. 

Vi delar Jacobsens (2002) åsikter om att flexibiliteten kan vara ett problem. Han anser 

att det är lätt att hamna i en ond cirkel i vilken analysen aldrig känns riktigt klar, 

eftersom risken finns att det ständigt dyker upp ny information.  
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2.2.5 Källkritik och källgranskning 

 

Jacobsen (2002) anser att en kritisk genomgång av källor och information är en av 

forskningens mest centrala faser. En kritisk blick bör riktas mot urvalet av enheter. Man 

kan fråga sig om rätt enheter har observerats, och om dessa har förmedlat en sann 

information. Jacobsen skriver att man ska ställa sig själv frågan om intervjupersonens 

egenintresse av att ljuga eller förvanska information.  
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3 Teoretisk referensram 
Under denna rubrik presenteras en del av den teori vi använder som stöd för vårt arbete. 
 

3.1 Elektronisk handel 
 

Elektronisk handel är enligt Kalakota (1996) ett framåtskridande koncept som beskriver 

processen av köpande och säljande, eller utbytet av produkter, tjänster samt information 

via datornätverk inklusive Internet.  

 

Kalakota definierar e-handel som ”en modern affärsmetodologi som yttrar 

organisationers, försäljares och konsumenters behov av att minska kostnaderna, 

samtidigt som man förbättrar kvaliteten på produkter och tjänster” 

 

Vidare menar Kalakota att om de inblandade parterna vid elektronisk handel skall välja 

detta sätt att genomföra affärer på så måste den elektroniska varianten medföra 

betydande fördelar framför de mer konventionella sätten.  

 

3.2 Design 
 

Design av webbsidor handlar enligt Hedman (1999) inte bara om traditioner och 

nytänkande. Han menar att likt all annan design handlar det om publik och målgrupper. 

Det är viktigt att man så tidigt som möjligt försöker ta reda på vilken publik man har 

och försöker tänka sig in i vilken presentationsform på webben som de skulle tilltalas 

av. Under skapandet av presentationsunderlaget av e-handelsplatsen tog vi hänsyn till 

producenternas önskemål om hur en webbsida ska se ut beträffande menystrukturer, 

länkfärger och layout. Vidare menar Hedman att det finns ett antal punkter att tänka på 

vid skapandet av webbplatser: 
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• Använd inte för långa rader 

• Rubriker 

• Ge inte hyperlänkslektioner 

• Bilder  

• Undvik starka färger på bilder och bakgrund 

 

3.2.1 Använd inte för långa rader 
 
I den beskrivande texten som finns i anslutning till varje produkt på e-handelsplatsen 

använde vi bara korta rader och så informativt utformad text som möjligt. 

 

3.2.2 Rubriker 
 
Hedman menar att rubriker ska användas med förnuft. För stora eller för många 

rubriker kan göra en text svår att läsa eftersom den förlorar sin logiska indelning.  

 

3.2.3 Ge inte hyperlänkslektioner 
 
Eftersom e-handelplatsen kommer att nyttjas av relativt oerfarna användare är det lätt 

att frestas att lägga till instruktioner som till exempel hur hyperlänkar fungerar. Detta är 

dock inget Hedman rekommenderar, eftersom en text blir lätt irriterande att läsa om den 

innehåller klickbara länkar med text som ”Klicka här”. Hedmans åsikt är att det enda 

det leder till är att användaren tvingas läsa igenom hela texten för att förstå vart varje 

länk går.  

 

3.2.4 Bilder 
 
De bilder vi använt på e-handelplatsen är små, med hög komprimeringsgrad. Det är ett 

medvetet val från vår sida, eftersom alla producenter vi intervjuat använder 

modemuppkopplingar för att kunna använda Internet. Vi anser att för stora bilder bara 

tar onödigt lång tid att ladda ner för modemanvändarna.  
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3.2.5 Undvik starka färger på bilder och bakgrund 
 
Borlänge kommun har redan en webbplats med en färdig profil, som vi inte ville avvika 

ifrån. Den lever dock redan upp till Hedmans rekommendationer, så vi såg ingen 

anledning att ändra på den. 

 

3.3 Miljöpåverkan 
 

I Kågesons (2001) granskning av transportsektorn framgår det att vägtrafikens 

förbrukning av diesel ökat med 27 % mellan åren 1990 och 1999. Detta trots att 

lastbilarnas avgasreningssystem blir allt effektivare. Koldioxidutsläppen från 

dieseltrafiken står för nästan 6 miljoner ton av de totalt 20 miljoner ton koldioxid som 

varje år släpps ut i Sverige. Enligt Orremo (1999) stod hela transportsektorn år 1995 för 

44 % av koldioxidutsläppen och 81 % av kväveoxidutsläppen i Sverige. En lastbil 

släpper i genomsnitt ut 1.70 gram kolmonoxid per km och 818 gram koldioxid per 

kilometer. Detta kan jämföras med till exempel personbilen Audi A2 Diesel, som 

släpper ut 82 gram koldioxid per kilometer. Som jämförelse kan nämnas att enligt 

Ahsin (2002) ger förbränningen av en plaststol kolmonoxidutsläpp på cirka 20 gram 

och koldioxidutsläpp på 9000 gram, vilket är jämförbart med lastbilarnas utsläpp per 10 

kilometer. Om Borlänge kommun med hjälp av e-handelplatsen kan bidra till att minska 

dessa miljöpåfrestande transporter är det naturligtvis väldigt positivt.  
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4 Resultat 
Under denna rubrik presenteras respondenterna samt resultatet av de genomförda 

intervjuerna 

 

Som en naturlig följd av att Borlänge kommun gör sina upphandlingar inom de egna 

Samarbeteskommunerna kommer miljöutsläppen vid varutransporterna att minska.  

 

Under intervjuerna har det dels framkommit att en e-handelsplats kan bli ett smidigt, 

lättöverskådligt och lätthanterligt sätt för kommunen att lägga ut sina 

förfrågningsunderlag, dels att producenterna inte behöver läsa igenom och förvara 

enorma dokumentmängder. Genom att producenterna och Borlänge kommun sköter 

sina affärer elektroniskt minskar pappersförbrukningen i och med att kommunen inte 

behöver skicka ut alla anbud per post till de aktuella producenterna. Att kommunen 

lägger ut förfrågningsunderlagen på Internet gör det lättare för producenterna, som inte 

behöver leta i tidningarna efter de senaste annonserna från kommunen utan istället bara 

kan besöka e-handelsplatsen. Arbetsbördan för de ansvariga på Borlänge kommun 

minskar också, då personalen inte behöver sköta förfrågningsannonseringen i 

dagspressen, utan i stället bara behöver lägga ut underlagen på e-handelsplatsen. Tack 

vare e-handelsplatsen elimineras risken för de oseriösa anbuden från de oinsatta 

producenterna, eftersom det krävs att producenterna har tecknat ramavtal med 

kommunen för att kunna svara på de aktuella upphandlingarna. Utfallet av detta är att e-

handelsplatsen sparar värdefull arbetstid för både kommunen och producenterna.  

 

Det räcker inte bara med ett bra innehåll och snyggt pressenterade texter för att locka 

och behålla besökare på en e-handelsplats. Det är minst lika viktigt att sidan har en bra 

struktur så att navigationen går snabbt och enkelt, annars är risken stor att besöket leder 

till irritation och ilska. Detta är något som vi tagit hänsyn till under utformningen av 

den grafiska prototypen.  
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4.1 Presentation av respondenterna 
 

Vi intervjuade totalt sex personer, varav tre är producenter och tre är anställda på 

Borlänge kommun. Av personalen på kommunen är två inblandade i upphandlingarna av 

varor och tjänster och en har administrativa arbetsuppgifter. Producenterna är samtliga 

väletablerade bönder, som har haft sina gårdar i över 20 år. Det visade sig vara svårt att få 

tag i tre producenter som är verksamma inom Borlänge kommun, så vi sträckte oss till 

producenter verksamma inom Samarbeteskommunerna. Vi bedömde att respondenternas 

svar skulle vara likartade, eftersom åsikterna kring en e-handelsplats är desamma oavsett 

producenternas verksamhetsort.  

 
 

4.2 Grupperingar 
 
Efter att vi analyserat intervjuerna kunde vi identifiera ett antal rubriker, där 

respondenterna tyckt lika. Vi har sedan valt ut och återgett de citat som bäst 

sammanfattar respondenternas åsikter. Respondenternas citat är ordagrant återgivna och 

för tydlighetens skull skrivna med kursiverad text. 

 

4.2.1 Intresse 
 

Alla respondenter var i högsta grad överens om att en e-handelsplats skulle underlätta 

deras arbete avsevärt. Innan vi genomförde intervjuerna hade vi en föreställning om att 

producenterna skulle visa sig avogt inställda till ännu en e-handelplats. Denna 

förutsägelse grundade sig på att det under ett handledningsmöte med Borlänge kommun 

framkommit att det nyligen funnits en e-handelsplats där kommuner och producenter 

skulle mötas. Denna företrädare drevs i LRF: s regi (Lantbrukarnas Riksförbund). 

Enligt Borlänge kommun var situationen den gången det omvända, det vill säga att 

sidan drevs av producenterna, med tanken att kommuner och andra intresserade köpare 

skulle lägga ut sina anbud där. Den gången fungerade det inte, och sidan är nu nedlagd. 

Men nu visade sig alltså samtliga respondenter vara väldigt positivt inställda till 

ytterligare ett försök med en e-handelplats. Ytterligare en aspekt på e-handelplatsens 

nytta är att den skulle underlätta för producenterna att sälja sina produkter till 

kommunen.
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” Vi vet ju att producenterna inte vill konkurrera med sina medproducenter som 

redan har avtal med kommunen. Därför tror jag att tack vare en e-handelsplats 

kan producenterna sälja sina varor utan att liksom direkt konkurrera med 

varandra”.   

 

4.2.2 Uppdateringar 
 

Respondenternas gemensamma ståndpunkt är att innehållet på e-handelsplatsen 

kontinuerligt bör uppdateras.  

 

”Visst tror jag att det finns ett intresse för en e-handelplats, men då tror jag att 

det krävs en eldsjäl från kommunens sida, som ständigt uppdaterar sidan. Det 

är ju inte kul att surfa på en sida om innehållet är tre månader gammalt”.  

 

”Det vet man ju hur det är, en sida med kontinuerligt uppdaterad information 

är ju helt klart intressantare att besöka” 
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4.2.3 Navigation och färgsättning 
 

Under intervjuerna har det framkommit att respondenterna anser att en enkel navigation 

är av största vikt, framförallt eftersom många producenter helt saknar dataerfarenheter.   

 

”Det har ju hänt att jag har skitit i att leta reda på en viss grej om det är 

krångligt att hitta den. Om man inte hittar det man letar efter på en sida så får 

det vara!” 

 

Beträffande e-handelplatsens färgsättning och bakgrund menar respondenterna att det 

kan vara bra att tänka på vilka färger man väljer på bakgrunden och på e-handelplatsens 

bilder. 

 

”Alltså alla känner väl till att färgblinda har svårt att skilja på till exempel rött 

och grönt, så jag tycker nog inte att den här sidan nu då ska baseras på just de 

färgerna. Sen finns det ju andra färger som inte heller passar ihop. Det gäller 

ju att man har koll på dom där grejerna innan man marknadsför en så pass stor 

grej som det här skulle bli.” 

 

4.2.4 Datakurser 
 

Många producenter har bristfälliga kunskaper om Internet och datorer i största 

allmänhet. Hela e-handelsplatsens framtid hänger därför till stor del på att Borlänge 

kommun erbjuder e-handelsplatsens användare någon form av utbildning i 

Internetkunskap och gärna även en kurs om datorer överlag. 

 

”Alltså jag tror ju att det är en förutsättning för att få det här projektet att 

fungera att vi blir erbjudna någon datakurs av något slag, för de flesta jag 

känner kan ju ingenting om datorer, än mindre Internet” 
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”Jag tror att det inte är någon bra idé att säga att bönderna blir tvungna att gå 

den här datakursen för att kunna använda sidan. Det enda det ger är att folk 

blir nervösa och istället struntar i att sälja till kommunen. Man vill ju inte göra 

bort sig totalt på någon avancerad kurs.” 

 

4.2.5 Transporter 
 

Båda parterna tror att efterfrågan på förädlade produkter kommer att öka. Med förädlade 

produkter avses i detta fall potatis som till exempel är förkokt, hackad, tärnad, skalad 

eller saltad. Problemet med de ekologiska förädlade produkterna är att hållbarheten 

minskar till maximalt fyra dagar, medan den förädlade potatisen från till exempel Skåne, 

Danmark och Tyskland har en betydligt längre hållbarhet, i många fall ända upp till tre 

månader. Med dagens transportsystem tar det minst två dagar att köra potatisen från 

producenten till konsumenten, vilket då medför att potatisens hållbarhet är halverad redan 

innan den levererats till Borlänge kommuns kök. 

 

”Ja jag måste ju säga att det är svårt att sälja min förädlade potatis till 

kommunen när jag konkurrerar med odlarna från Danmark som har potatis som 

håller i mer än tre månader. Sen säger dom att den är ekologisk när min 

ekologiska potatis bara håller fyra dagar. Oftast går ju dessutom hälften av dom 

dagarna åt i transporttid. Med det systemet blir det ju så att jag hellre säljer till 

butiker där jag får sköta leveransen själv, med min egna lastbil.” 

 

De långa transporttiderna rimmar illa med den ökande efterfrågan på förädlade produkter. 

Det leder till en ond cirkel, som dels tvingar producenterna att sälja sina produkter till 

butiker och dels tvingar kommunen att köpa sina livsmedel långt utanför 

Samarbeteskommunerna. Både producenterna och personalen hos Borlänge kommun tror 

att efterfrågan på förädlade produkter kommer att öka, samtidigt som Borlänge kommuns 

anställda inte alls anser att det föreligger några som helst transportproblem. 
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”Jag ser ju helt klart att våra upphandlingar på förädlade produkter ökar. Det 

knepiga med dessa produkter är att hållbarheten inte är så lång, vilket ställer 

andra krav på våra transporter.” 

 

”Vi har inga som helst transportproblem idag. Det funkar helt problemfritt sen vi 

införde det nya systemet med samordnade transporter” 

 

4.2.6 Diskussionsforum  
 
Samtliga respondenter på kommunen nämnde att de var intresserade av att ha någon form 

av diskussionsforum för att hålla kontakten med producenterna samt lämna ut viktig 

information och dementera olika typer av rykten. Respondenterna uppgav att de saknade 

någon form av diskussionsforum i dagsläget. Vad gäller dementeringsaspekten på 

forumet så är det ett lätt och billigt sätt att tillbakavisa felaktiga rykten eller påståenden.  

 

 

4.3 Sammandrag av intervjuerna 
 
För att få en tydligare bild av vilka frågor de båda respondentgrupperna tyckt lika i, så 

följer här en resumé. De båda grupperna är överens om att navigationen och att 

informationen måste uppdateras frekvent för att hålla e-handelplatsen intressant och 

aktuell. Vidare är respondenterna också överens om att navigeringen på e-handelplatsen 

ska vara lätt att förstå och inte för komplicerad med mycket avancerade texter, bilder och 

funktioner. Internet och datorvanan hos respondenterna varierar också en hel del, både 

hos producenterna och hos personalen på Borlänge kommun. Av den anledningen bör 

någon form av utbildning erbjudas båda parterna för att de ska kunna nyttja e-

handelplatsen fullt ut. Respondenterna hos Borlänge kommun vill ha ett forum för att 

kunna hålla kontakt med producenterna. Enligt önskemålen ska personalen även kunna 

besvara producenternas frågor och dementera rykten på forumet. Ingen av producenterna 

nämnde något om denna funktion, vilket skulle kunna bero på att de inte har tillräckliga 

kunskaper om Internet och dess möjligheter.  
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4.4 Resultat av Siegels faser 
 

Borlänge kommuns mål med e-handelsplatsen är att dels underlätta för sig själva att 

kunna leva upp till målsättningarna om att Borlänge kommuns barn ska få äta 

ekologiskt odlade livsmedel. Dels vill man också underlätta för lokala småproducenter 

som ännu inte tagit steget fullt ut och KRAV-märkt sin gård. Genom att skriva avtal 

med dessa producenter underlättar man för dem, eftersom de får bättre möjligheter att 

sälja sina produkter. Rent taktiskt skulle en e-handelsplats gynna personalen på 

Borlänge kommun på ett flertal sätt. Som exempel kan nämnas tidsvinsten i samband 

med det minskade pappersarbetet. Att slippa annonsera i tidningar och via traditionell 

brevgång skulle helt naturligt minska pappersarbetet. Som en direkt följd av det 

minskar pappersförbrukningen, och därmed också miljöpåverkan.  

 

4.4.1 Mätning av framgång 

 

Redan innan prototypen till e-handelsplatsen skapades togs stor hänsyn till både 

personalens på Borlänge kommun och producenternas åsikter om sidans uppbyggnad. 

Dessa åsikter framkom under intervjuerna, och de kan ses som en försäkran om att e-

handelplatsen kommer nyttjas av användarna. Framtiden kommer att utvisa om tjänsten 

underlättat för småproducenter att klara sig kvar på den småskaliga marknaden, vilket i 

sig är ett sätt att mäta tjänstens framgång. De antal ramavtal som Borlänge kommun 

tecknar med producenterna är även de ett sätt att mäta framgången, som kommer visa sig 

först om några år.   

 

4.4.2 Marknadsföringsstrategi 
 
Att få Borlänge kommuns anställda att använda e-handelsplatsen är inget problem. 

Införs e-handelplatsen kommer de berörda inköparna bli tvungna att använda den i sitt 

arbete. Problemet ligger snare i att få producenterna att använda den, eftersom de kan 

välja att inte sälja sina produkter till kommunen, för att istället enbart sälja till butiker. 

Försöket med LRF:s e-handelsplats visade att det krävs en intensiv 

marknadsföringskampanj för att få den part som inte driver sidan att använda den.  
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 ”Har LRF ens haft en e-handelplats?” 

 

 ”Jag aldrig hört talas om att LRF haft någon sådan sida, så då antar jag att 

 den inte vart tillräckligt marknadsförd.” 

 

För producenterna innebär det naturligtvis mindre arbete att bara ha en storkund, såsom 

Borlänge kommun. Det blir färre avtal att skriva under, och distributionen av 

produkterna går lättare. Men å andra sidan så sprider producenterna ut sina risker mer 

om de har flera småkunder istället för en storkund som köper i stort sett hela skörden. 

Det innebär mer arbete att teckna avtal och knyta kontakter med flera köpare, men det 

arbetet kan det ju vara värt, ifall ens enda storkund går i konkurs eller byter leverantör.   

 

4.4.3 Omvärldsanalys 
 

Under arbetets gång har vi bland annat besökt fem svenska e-handelsplatser, för att få 

inspiration och idéer. På www.tradera.com använder de en menystruktur som påminner 

om Borlänge kommuns befintliga. Det är en lättöverskådlig och lättförståelig struktur 

som inte kräver att besökaren är van att surfa på sidan.  Se bilaga 1. 

 

4.4.4 Iterativa designen 
 
Under denna del av arbetet tog vi hjälp av idéerna och lösningarna på de besökta e-

handelsplatserna, vad som framkommit under intervjuerna samt av uppslagen i den 

valda litteraturen. Till slut kunde vi presentera ett layoutförslag för vår handledare på 

Borlänge kommun. Prototypen harmonierade utseendemässigt med kommunens 

befintliga webbplats eftersom vi ville att användarna skulle känna igen miljön och 

menystrukturen, och den följde även Hedmans (2001) rekommendationer.  
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4.5 Miljöaspekter 

 

En e-handelsplats leder till att Borlänge kommun bättre uppfyller sin miljöprofil ur två 

perspektiv:  

• Mindre transporter 

• KRAV-märkt mat 

 

4.5.1 Mindre transporter 
 
Eftersom e-handelsplatsen underlättar inköpen av lokalt producerade livsmedel behövs 

inte längre de långa miljöpåfrestande transporterna i samma utsträckning. Med en 

fungerande e-handelplats kan kommunen handla sina varor i närområdet i stället. 

 

4.5.2 KRAV-märkt mat 
 
Ett omfattande nyttjande av e-handelplatsen leder till att det är lättare för kommunen att 

sköta sina upphandlingar lokalt, eftersom småproducenterna då kan ta steget och 

KRAV-märka sin gård, när de vet att kommunen köper produkterna de odlar. Att 

KRAV-märka en gård kostar visserligen, men om man som producent vet att det finns 

köpare till livsmedlen känns en KRAV-märkning mer befogad.  

 

4.5.3 Fördelarna med att odla KRAV-odlade livsmedel 
 
I det ekologiska jordbruket används inte kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och 

genmodifierade organismer. Enligt KRAV ekonomisk förening är grundtanken i ett 

kretsloppstänkande att driva en långsiktigt hållbar produktion. De menar att 

miljöfördelarna av ekologisk produktion bland annat är en gynnad biologisk mångfald 

och att naturen slipper utsättas för kemiska bekämpningsmedel. Forskning visar att 

ekologisk produktion totalt sett har en mer positiv inverkan på miljön.  
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Människor, djur och växter slipper utsättas för kemiska bekämpningsmedel. Idag vet 

forskarna att bekämpningsmedel som kommer ut i naturen kan ge växter och djur 

nedsatt fruktsamhet, rubbad ämnesomsättning, försämrad fröbildning med mera. 

Forskarna vet också att bekämpningsmedlen läcker från åkern till sjöar och vattendrag. 

Sveriges Lantbruksuniversitet har gjort en sammanställning av vattenprov som tagits i 

Sverige mellan 1985 och 2001. Enligt sammanställningen hittades rester av 

bekämpningsmedel i 44 % av proverna från ytvatten, 26 % av proverna från 

dricksvatten och 39 % av proverna från grundvatten. När kemiska bekämpningsmedel 

inte används riskerar de inte heller att läcka till grundvattnet och förstöra vårt 

dricksvatten. 

 

4.6 Exempel på navigering enligt designförslaget 
 
Bilagorna 2 till och med 6 visar bilder på vårt designförslag. Här följer en stegvis 

beskrivning på hur navigeringen kan fungera. E-handelsplatsen bygger på att 

användaren knutit ett ramavtal med Borlänge kommun. På e-handelsplatsen ska 

användarna kunna titta på kommunens aktuella upphandlingar. De förfrågningsunderlag 

som rör det ramavtal man har kan man logga in på och lägga anbud. Det som ska fyllas 

i är hur många ton man vill sälja och sina företagsuppgifter. Eftersom kommunen vet 

hur mycket varje producent kan leverera blir det lättare att sätta en jämn gräns. Om man 

som förstagångs besökare kommer till denna e-handelsplats kan man läsa om hur man 

går tillväga för att få ett ramavtal med kommunen. Vem som helst kan även få lite mer 

info genom att till exempel ställa frågor på diskussionsforumet.   
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5 Analys 
 

I detta kapitel knyts teorin ihop med resultatet av våra empiriska studier. Vi analyserar 

resultatet av de genomförda intervjuerna och hur väl Siegels webbutvecklingsmodell 

lämpade sig för vårt arbete. 

 
 
Siegels modell är väldigt omfattande när alla fyra faser genomförs. Vi har använt de två 

första faserna, och känner därmed att vi inte dragit full nytta av modellen. Vi anser dock 

att det i webbutvecklingsmodellen krävs indata från de kvalitativa intervjuerna för att 

arbetet ska uppfylla målen och syftet. Enligt den studerade litteraturen och 

webbutvecklingsmodellen bör navigationen hållas så enkel som möjligt, något som 

stämde väl överens med resultatet av de genomförda intervjuerna. Detta tog vi hänsyn till 

under skapandet av prototypen, bland annat då vi använde oss av den befintliga 

färgsättningen på Borlänge kommuns hemsida.  

 

Enligt webbutvecklingsmodellen bör man presentera det övergripande layoutförslaget för 

uppdragsgivaren för att ge dem en chans att beskriva vad de anser om förslaget. När vi 

presenterade vårt layoutförslag för vår handledare uppgav han att han var väldigt nöjd, 

men han kom även med några mindre förändringsförslag som vi åtgärdade.  

Enligt webbutvecklingsmodellen bör själva presentationen av layoutförslaget ske i ett 

direkt fysiskt möte, för att få en bra dialog. Vi passade på att visa vårt förslag när vi hade 

ett handledningsmöte med handledaren på Borlänge kommun. Vi försökte dock undvika 

att ge handledaren alltför fria händer, utan poängterade att layoutförslaget var baserat på 

resultatet av intervjuerna, och därför inte kunde ändras alltför mycket.  
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Jacobsen (2002) menar ju att man ska ställa sig själv frågan om respondenterna kan ha 

förvanskat svaren i intervjuerna. Vi anser dock att det inte finns någon anledning att 

misstro respondenterna, eftersom vi inte har frågat dem om någon så pass känslig 

information. Vidare har vi entusiasmerats av Jacobsen (2002) som menar att empirin 

måste vara valid och reliabel. Data i denna analys är både giltig och relevant för vårt 

syfte, men även i högsta grad tillförlitlig.  

Efter att vi genomfört intervjuerna med producenterna fick vi uppfattningen att de ansåg 

att det är för mycket pappersarbete involverat i affärerna med Borlänge kommun, och att 

de därför drar sig för att vara leverantör till Borlänge kommun. Vi anser därför att en e-

handelsplats kan göra stor skillnad för hur producenterna upplever affärerna med 

kommunen, genom att avtalsprocessen förenklas. Borlänge kommun är ju medvetna om 

att de i dagsläget prioriterar bort de småskaliga producenterna, då det tar för mycket 

administrativa resurser i anspråk att sammanställa deras ”småskördar” jämfört med att 

upphandla större mängder från stora producenter.  

 

Då producenterna anser att en e-handelsplats skulle underlätta deras administrativa 

arbete, menar vi att en den därmed skulle innebära att fler producenter väljer att göra 

affärer med kommunen. Det i sin tur innebär att kommunen slipper göra sina uppköp 

utanför Samarbeteskommunerna, som är fallet idag, då vissa uppköp till och med sker 

från andra länder. Genom att fler producenter tecknar ramavtal med Borlänge kommun 

kan man minska de miljöpåfrestande transporterna, vilket gynnar både miljön och 

ekonomin och de kan också enklare leva upp till sin egna målsättning om att skolbarnen 

ska få äta ekologiskt odlad potatis.  
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5.1 Fördelar och nackdelar med e-handelsplatsen 

 

5.1.1 Fördelar 

I slutändan kan vi se att en e-handelsplats ändå innebär flest fördelar. Genom att 

underlätta marknadssituationen för de små producenterna kommer utbudet av KRAV-

odlade livsmedel att öka, något som i sig är en fördel, eftersom det underlättar för 

Borlänge kommun att leva upp till sina egna målsättningar om ekologiskt odlad mat åt 

kommunens skolbarn. Genom att kommunen i större utsträckning kan sköta sina 

livsmedelsupphandlingar inom Samarbeteskommunerna kommer påfrestningarna på 

miljön att minska, då transporterna blir väsentligt mycket kortare.  

 

5.1.2 Nackdelar 

En negativ aspekt på lanseringen av e-handelplatsen innebär att de storodlande 

producenterna kan lägga anbud på hela den mängd livsmedel Borlänge kommun vill 

upphandla. Det innebär ju i så fall att småbönderna inte får någon som helst förtjänst av 

e-handelsplatsen. 
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6 Slutsatser och egna reflektioner 
 

När vi skapade den grafiska prototypen använde vi medvetet samma bakgrund och 

färgsättning som Borlänge kommun har på sin redan lanserade hemsida. Tanken var att 

producenterna skulle få en viss hemkänsla, eftersom de besökt hemsidan vid tidigare 

tillfällen.  

 

Innan vi hade börjat med våra intervjuer hade vi den uppfattningen att producenterna 

inte alls hade vare sig kunskap eller intresse av någon form av teknik. Den 

uppfattningen visade sig dock vara felaktig, inte minst eftersom producenterna ofta 

hade avancerade datatekniska lösningar på till exempel ventilation i växthus och 

ladugårdar. Även om de inte hade ett extremt utvecklat intresse för datorer så har de 

ändå själva teknikintresset. Innan vi börjat med intervjuerna hade vi även fått 

uppfattningen från Borlänge kommuns sida att stämningen mellan dem och 

producenterna var något ansträngd. Även där visade det sig att vi trodde fel. 

Stämningen mellan de båda parterna är i själva verket god.  

 

Det största problemet under detta arbete har varit att få tag i respondenter. Att hitta tre 

personer på Borlänge kommun var inget större problem. Det svåra var att hitta tre 

producenter som uppfyllde alla kriterier för att klassas som småproducerande bönder. 

De vi först kontaktade ville inte ställa upp på våra intervjuer, och det försvårade saken 

avsevärt. Till slut ordnade det sig dock, och de producenter vi slutligen intervjuade gav 

väldigt utförliga svar.  
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Under arbetet har vi upplevt att vi blivit klämda mellan två olika åsikter. Borlänge 

kommun tror att de upphandlar så pass stora mängder att flera producenter kan leva 

med att enbart ha kommunen som kund, medan det från producenternas sida inte alls är 

så viktigt att få kommunen som köpare till sin potatis. Den mängd kommunen köper 

kan ändå ingen producent leva av. Utifrån dessa två totalt olika synvinklar är det svårt 

att designa en lösning som båda känner sig motiverade att använda.  

En dellösning skulle kunna vara att e-handelsplatsen gäller för alla 

Samarbeteskommunerna, eftersom mängden potatis då blir större.  

 

En spännande fortsättning på detta arbete skulle vara att skapa en lösning där 

producenterna får e-post eller ett SMS till sin mobiltelefon varje gång någon av 

kommunens beställare lämnar en order på e-handelsplatsen. På det viset slipper 

producenten kolla sin e-post flera gånger varje dag.  
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Lantbrukarnas riksförbunds hemsida: 

http://www.lrf.se/LrfNodeServlet?command=layout&n=1324   

  2004-01-12 kl.10.46 
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8 Bilagor 
 
Konkurrerande e-handelsplatser 
          Bilaga 1 
 

 
 
Bild 1 
Bild på menystrukturen hos www.tradera.com.   
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Prototypen på e-handelplatsen 
          Bilaga 2 

 

Bild 2 
Borlänge kommuns nuvarande hemsida, med den nya länken för e-handelsplatsen. 



  37  

 

  

Bild 3 
E-handelsplatsens förstasida med en förteckning över de aktuella förfrågningsunderlagen  
samt de upphandlingar som är avslutade. 
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Bild 4 
När producenten vill svara på en förfrågan måste denne först logga in med hjälp av  
uppgifterna som erhålls i samband med att producenten tecknar ett ramavtal med Borlänge 
kommun. 
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Bild 5 
Här kan producenten se det sammanlagda antalet inkomna anbud, och fylla i sitt egna antal. 
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8.1 

Bild 6 

Sidan visar det totala antalet inkomna anbud samt antalet ton som kvarstår att upphandla.  
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8.2  

8.3  

8.4  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5  

8.6  

8.7  

8.8  

 

 

 

 

Bild 7 
Bilden visar forumet, som nås vi länken ”Diskussionsforum” på bild 3. 
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8.9  

8.10  

8.11  

8.12  

8.13  

8.14  

8.15  

8.16  

8.17  

8.18  

8.19  

8.20  

8.21  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8 
Den sista bilden visar en sida som innehåller utförligare information om avtalen 
mellan producenterna och Borlänge kommun. Denna sida nås via länken ”Vem kan 
lägga anbud” på bild 3.  
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Intervjufrågor 
          Bilaga 3 
Till producenterna 

 

1. Hur länge har du haft gården? 

 

2. Sköter du allt själv? 

 

3. Hur upplever du din arbetssituation idag? Stressig? Helt ok?  

 

4. Hur säljer du dina produkter idag? 

 

5. Hur tror du att försäljningen kommer gå till i framtiden? 

 

6. Tror du att en tredje part kan underlätta försäljningen? (Alltså, tror du det skulle 

underlätta ifall Borlänge kommun drog igång en e-handelsplats?) 

 

7. Skulle du vara intresserad av att sälja dina produkter lokalt? 

 

8. Om du kunde sälja dina produkter med hjälp av Internet, skulle du göra det då? 

Anser du att det skulle underlätta eller skulle det mest ”krångla till det”? 

 

9. Tror du att en e-handelsplats skulle leda till en ekonomisk eller arbetsmässig 

förtjänst för dig? 

 

10. Hur upplever du dagens sätt att kommunicera med Borlänge kommun? (Den som 

alltså bygger på att manuellt svara på deras anbud.) 
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Till Borlänge kommun 

 

1. Hur upplever du din arbetssituation idag? Stressig? Helt ok?  

 

2. Hur tror du att upphandlingen kommer gå till i framtiden? Tror du metoden med 

”papper” kommer vara kvar? 

 

3. Tror du att en tredje part kan underlätta försäljningen? (Alltså, tror du det skulle 

underlätta ifall Borlänge kommun drog igång en e-handelsplats?) 

 

4. Om du kunde lägga ut kommunen anbud med hjälp av Internet, skulle du göra 

det då? Anser du att det skulle underlätta eller skulle det mest ”krångla till det”? 

 

5. Tror du att en e-handelsplats skulle leda till en ekonomisk eller arbetsmässig 

förtjänst för dig? 

 

6. Hur upplever du dagens sätt att kommunicera med producenterna (Den som 

alltså bygger på att manuellt skicka ut anbud.) 

 

7. Varför tror du att LRFs hemsida lades ner? 

 

 


