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SAMMANFATTNING 

Intresset för olika yttringar av elektroniska affärer fokuseras inte sällan på globala och 
nationella ansträngningar. Detta gäller inte minst sedan uppmärksamheten under senare 
år kommit att riktas mot Internetbaserade tillämpningar och implikationer av dessa. 
Uppmärksamheten har också innefattat förutsägelser där förändrade förutsättningar hotar 
traditionella mellanhänders existens. Föreliggande avhandling berör också denna typ av 
tillämpning men fokuserar en situation där just traditionella mellanhänder i form av små 
och medelstora detaljhandelsföretag valt att även möta sina lokala kunder via Internet. 
Det är en arena för dessa möten som står i avhandlingens fokus – den lokala elektroniska 
marknadsplatsen. En sådan marknadsplats erbjuder förutom möjligheter till detaljhandel 
även tjänster, medium för diskussion och spridning av information som inte 
nödvändigtvis är affärsinriktad. 

Arbetet har genomförts i en pilotstudie och två efterföljande fallstudier där aktiviteterna 
på två svenska webbplatser med den beskrivna inriktningen stod i centrum. 
Avhandlingen förmedlar kunskap om sammansättningen av aktörer på en lokal 
elektronisk marknadsplats, deras aktiviteter och samspelet dem emellan. Fokus är riktat 
mot hur informationssystem (IS) kan stödja aktörernas olika ändamål. Avhandlingens 
resultat rör därmed utformningen och funktionalitet hos ett möjliggörande 
marknadsplats-IS. Denna kunskap är ämnad för applicering i en beskriven situation av 
platsbundna elektroniska affärer. 

Detta arbete har bedrivits som en del av Arbetslivsinstitutets projekt Forskarstation 
Bergslagen samt KK-stiftelsens projekt Elektroniska affärer och logistik vid Örebro 
universitet. Arbetet har också finansierats via KK-stiftelsens program Kompetenslyft för 
lärare inom IT-området. 
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spel med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även 
förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk 
och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller 
som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlets syfte är att presentera en bakgrund till avhandlingen och dess fråge-
ställningar. Detta görs genom att kortfattat diskutera olika iakttagelser som initialt 
pekade på ett behov av djupare kunskap. Efter att formulerat en arbetsdefinition av 
avhandlingens huvudbegrepp – den lokala elektroniska marknadsplatsen – fastställs 
arbetets forskningsfrågor, syfte och målgrupp. Avslutningsvis presenteras en kapiteldis-
position tillsammans med en översiktlig introduktion av innehållet. 

1.1 Bakgrund 

Avsnittet presenterar bakgrunden till den här avhandlingens uppkomst. Detta 
genom att ge en kort introduktion till det empiriska såväl som det teoretiska 
sammanhang i vilket forskningsfrågorna är ställda. 

1.1.1 Informationsteknik som hävstång 

Verktyg baserade på informationsteknik (IT) skiljer sig från andra hjälpmedel vi 
människor tänkt ut och omgivit oss med tidigare i historien. Mediafilosofen 
Marshall McLuhan (1964) drev under sextiotalet det då inte helt okontroversiella 
påståendet att den automatiserande, digitala, tekniken bör betraktas som ett 
verktyg för att utöka människans intellektuella förmåga. Kärnan i resonemanget 
rör dessa verktygs väsensskillnad jämfört med de spadar, spett och lastbilar som 
tillfört oss människor fysisk kapacitetsökning. Idag lär utsagor likt McLuhans 
vare sig få ögonbryn eller röster att höjas. Ändå manar budskapet fortfarande till 
eftertanke. Att erkänna informationstekniken som potentiell hävstång för vår 
tankeförmåga handlar om att inta ett perspektiv – att betrakta IT som möjlig-
görare.  

Den här avhandlingen är skriven inom ämnet informationssystemutveckling och 
rör i allra högsta grad samspelet människor och dessa verktyg emellan. I bränn-
punkten står ett visst sammanhang för ett sådant samspel – det att göra affärer 
”elektroniskt”. Föreliggande avhandling behandlar således i grunden en gammal 
mänsklig aktivitet: den att göra affärer – affärsgörande. Studieområdet har 
kommit att kallas elektroniska affärer och rör olika former av interaktion i syfte att 
göra affärer med stöd av informationsteknik – IT-stödd affärsinteraktion. Elektro-
niska affärer har som forskningsområde betraktat, tilldragit sig ett stort och 
högst tvärvetenskapligt intresse de senaste åren. 
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1.1.2 Förändrade förutsättningar för att göra affärer  

I diskussioner om elektroniska affärer fokuseras ofta, och ibland väl ensidigt, hur 
de fysiska avståndens betydelse minskar i takt med att den informationstekniska 
infrastrukturen tätnar (Steinfield & Klein, 1999). Frågor om t.ex. språkbarriärer, 
importlagar och kulturella skillnader i olika delar av världen har aktualiserats 
och penetrerats. I debatten har också lyfts fram hur fysiska mellanled kan ratio-
naliseras bort och ersättas av informationsmäklande intermediärer. Med nya 
möjligheter följer också tidigare okända hot och profetiorna om hur alla kom-
mersiella aktörers spelplan vidgas och integreras i den globala ekonomin duggade 
tätt under 1990-talet (se t.ex. Cairncross, 1997). Den globala ekonomin är dock 
som sådan en komplex tankekonstruktion vars realisering högst påtagligt ännu 
påverkas av geografiska gränser och vårt sätt att organisera oss (Castells, 1998). 

När Arbetslivsinstitutet (ALI) tillsammans med de då nyblivna universiteten i 
Karlstad och Örebro sjösatte projektet Forskarstation Bergslagen, 1997 var led-
ordet regional utveckling (ALI, 2000). Syftet var att utveckla ”arbetsskapande 
processer” som, så att säga, växte fram underifrån ur den drivkraft och de intres-
sen som fanns ute i projektets 11 medverkande kommuner (se avsnitt 2.5.2 
nedan). Projektets inledande idéinventering, en diskussion mellan forskare, 
lokala tjänstemän och näringslivsrepresentanter handlade bl.a. just om hur 
elektroniska affärer skulle komma att påverka den lokala ekonomin. En aspekt av 
detta är effekten på den lokala detaljhandeln vars utveckling utgör en påtaglig 
del av landsortssamhällets vitalitet. Trots informationsteknikens fysiskt gräns-
överskridande möjligheter skapar informationstekniken och den s.k. nya eko-
nomin ett förändringstryck som också kan upplevas som ett hot (Brulin & Otter, 
2000). Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i en undran om dessa föränd-
rade förutsättningar, och är skriven inom ramen för Forskarstation Bergslagen. 

 De lokala detaljisterna har de senaste åren bevittnat en snabbt expanderande 
konkurrenssituation genom nya aktörer, vars Internetbaserade verksamhet också 
vida omtalats i medierna. Allsköns tillämpningar av idéer kring digitala auktio-
ner, personifierad kooperation och elektroniska affärsgallerior har paketerats för 
konsumenternas uppkopplade persondatorer. 

1.1.3 Lokala elektroniska affärer och marknadsplatser  

I skenet en allt mer global ekonomi kan ansträngningar att bedriva elektroniska 
affärer lokalt te sig något paradoxala. Jag vill dock påstå att det snarare rör sig 
om en parallell utveckling. En utveckling som kan vara befintliga aktörers svar 
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på en ny konkurrenssituation men också ett uttryck för att fysiska etableringar 
faktiskt kan ha betydelse även vid bedrivandet av elektroniska affärer (Steinfield 
& Klein, 1999; Timmers, 1999). Steinfield et al. (2001) poängterar att lokala detal-
jisters möjligheter som s.k. flerkanalsaktörer hittills utnyttjats mycket sparsamt. 
Att vara flerkanalsaktör innebär i detta sammanhang att detaljisterna parallellt 
använder två affärskanaler; dels en fysisk butik, dels en elektronisk butik. Enligt 
Steinfield et al. (1999) implicerar denna situation en hel del fördelar gentemot de 
”nya” detaljister som endast använder Internet som affärskanal. Dessa fördelar 
kan kategoriseras enligt följande: tillit, kundernas upplevda risktagande, hanter-
ing av specifika önskemål och infrastrukturell komplettering (ibid.).  

Trots de potentiella fördelarna rör en relevant fundering hur realistiskt ett litet 
detaljhandelsföretags digitala expansion verkligen upplevs av dess företrädare. 
Det är inte svårt att föreställa sig hur medföljande problem lätt överskuggar den 
upplevda nyttan. Resurser och kompetens krävs för att hantera ett agerande som 
flerkanalsaktör. I sammanhanget är en av nyckelaspekterna just att lyckas ut-
nyttja synergier mellan de olika kanalerna (Steinfield et al., 2001). Betalningar, 
logistiska lösningar och en oprövad kontaktyta mot kunderna, skapar en ny 
problematik som sannolikt kan vara svår att initialt överblicka. Vad gäller ut-
nyttjandet av den stödjande informationstekniken i sig beror troligen utgången 
mycket på erfarenheter och kunnande från tidigare verksamhet.  

Viktiga val vid en elektronisk expansion handlar om alternativ kring drift och 
plats (Fredholm, 2000). Vägval som för de lokala detaljisterna innebär frågor som 
t.ex. hur man skall besörja för löpande drift och IT-infrastruktur i form mjuk- och 
hårdvara. Denna kompetens finns förstås inte med självklarhet internt i företa-
get. Alternativen för den nya kontaktytans plats handlar t.ex. om huruvida det 
egna företaget skall presenteras fristående på Internet eller om någon form av 
delad exponeringsplats skall utnyttjas (Turban, King, Lee, Warketin & Chung, 
2002).  

Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara någon av de Internetbaserade ”torg-
satsningar” som växte fram runt om i Sverige under 1990-talets senare del. Det 
fysiska torget skulle få en motsvarighet i digital skepnad när såväl stora (som 
t.ex. PostNet och Sema Group) som små aktörer inledde lokala satsningar 
(Genberg, 1999). Det är mot denna typ av delad exponeringsplats fokus är riktat i 
föreliggande avhandling.  

Mina initiala empiriska studier indikerade ett återkommande mönster men också 
en stor variationsrikedom hos svenska förekomster av denna idé. Initiativtagare 
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bakom de gemensamma webbplatser jag fann, var privata företag som ville 
knyta samman lokala detaljister i någon form av webbaserat köpcentrum. Det 
bakomliggande företaget erbjöd sig då ofta också att utveckla ett passande IT-
stöd åt de tillfrågade detaljisterna. Förutom det affärsinriktade inslaget innefat-
tades ofta lokalt inriktad information och olika former av diskussionsforum. 
Webbplatsernas tilltänkta besökare var således människor med ett gemensamt 
intresse för t.ex. en specifik kommun. ”Skaraborgswebben” anno 2000 utgör ett 
illustrativt exempel (figur 1). 

 

Figur 1 Skaraborgswebben hösten 2000. 

Dills (1998) har studerat en liknande, amerikansk företeelse – ”local geografic 
communities”. Konceptet innefattar en gemensam, Internetbaserad plattform för 
förmedling av lokalt inriktad affärs- och samhällsinformation, men är också 
tänkt att främja den lokala ekonomin och spridning av IT-användning (ibid.). De 
bakomliggande aktörerna för den typen av lokala webbplatser är oftast offentli-
ga har ett uttalat syfte att stärka besökarnas levnadssituation i något hänseende. 
Företeelser likt dessa benämns ibland även ”community networks” vilket är 
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något som rönt tvärvetenskaplig uppmärksamhet de senaste åren (Schuler, 
1996). De webbplatser som är i fokus här, och som jag valt att benämna: lokala 
elektroniska marknadsplatser, drivs emellertid av privata aktörer och bygger alltså 
inte på någon uttalad strävan mot samhällsnytta. 

1.1.4 Arbetsdefinition av en lokal elektronisk marknadsplats 

Som stöd för kommande syftesdiskussion och de fyra inledande kapitlen pre-
senteras här en arbetsdefinition av den lokala elektroniska marknadsplatsen. 
Arbetsdefinitionens omfattning utgör också i hög grad en avgränsning för av-
handlingens innehåll vilket diskuteras vidare nedan.  

En elektronisk marknadsplats möjliggörs av ett informationssystem (IS) som bl.a. 
låter säljare och köpare utbyta information om priser och produkter. Likt anti-
kens torg syftar den elektroniska marknadsplatsen till att verka som mötesplats 
för människor som söker information, utbyter meningar, gör affärer och umgås 
(Zimmermann, 1996). Arenan för det torg som är i fokus här är dock inte en 
fysisk, centralt belägen plats utan utgörs istället av en Internet-baserad s.k. 
webbplats. På den lokala elektroniska marknadsplatsen1 finns möjligheter att 
kommunicera med andra besökare; att göra elektroniska affärer och att söka 
information av allehanda slag. Marknadsplatsen drivs av en tredje part – en eller 
flera aktörer som på olika sätt tjänar pengar på att fungera som Internetbaserad 
mellanhand, ansvarig för marknadsplatsens gemensamma IS. 

Denna typ av marknadsplats har ett konsumentfokus och dess lokala inriktning 
innebär ett delat intresse för ett specifikt geografiskt område bland dess olika 
aktörer. Vad gäller de affärsinriktade aktörerna så handlar det ofta om lokala 
detaljister som via marknadsplatsens webbutiker erbjuder sina befintliga kunder 
en alternativ kanal. Den lokala marknadsplatsen täcker även in en s.k. online 
community (jfr Preece, 2000) – en elektronisk gemenskap där Internetanvändare ges 
ett forum för att utbyta åsikter med varandra. 

Den underliggande webbplatsen kännetecknas av en öppen miljö med stor 
tillgänglighet. Med öppen miljö avses då att möjligheterna att besöka marknads-
platsen ej är begränsad till någon viss grupp av användare (genom t.ex. kriterier 
för medlemskap). Med stor tillgänglighet åsyftas möjligheterna att nå mark-

                                                 
1 Då annat ej anges refererar termen ”marknadsplats” fortsättningsvis begreppet ”lokal elektro-
nisk marknadsplats”. 
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nadsplatsen via gängse verktyg för och anslutningar till www-strukturen på 
Internet. 

1.2 Forskningsfrågor och syfte 

Mot bakgrunden ovan presenteras här avhandlingens forskningsfrågor. Två 
övergripande frågor diskuteras var för sig och sammanfattas i ett antal mer 
specifika delfrågor. Avsnittet behandlar sedan avhandlingens syfte och mål-
grupp, och avslutas med en skärskådning av det kunskapsbehov som stipulerats 
(en kunskapskaraktärisering). 

1.2.1 Avhandlingens forskningsfrågor 

Utifrån den givna bakgrunden kan man konstatera att ett tämligen oprövat 
fenomen står i avhandlingens fokus – den lokala elektroniska marknadsplatsen. 
Fenomenet är oprövat såtillvida att inblandade människor använder ett nytt 
medium för att kommunicera och utföra välbekanta aktiviteter. Oprövat också 
såtillvida att fenomenet i sig ej heller tidigare beforskats inom IS-området2. 
Avhandlingens första övergripande forskningsfråga lyder därför som följer: 

Vad karaktäriserar en lokal elektronisk marknadsplats? 

Vid behandlingen av en sådan fråga handlar förstås mycket om avgränsning och 
betraktarens perspektiv. När man inledningsvis bekantar sig med studieområdet 
är den naturliga utgångspunkten de olika webbplatserna samt de företag som 
formellt står bakom dessa. Vid närmare betraktelse framträder olika intressenter 
som genom sitt agerande också bidrar till att forma en helhet. För att förstå den 
kontext marknadsplatsen utgör krävs därför identifiering av och kunskap om 
dessa olika aktörer. Vidare torde det vara relevant att förstå på vilket sätt dessa 
aktörer påverkar helheten i relation till varandra. Jag uppfattar också de incita-
ment som föranleder olika aktörers medverkan som viktig. Mot den presente-
rade bakgrunden görs här ett antagande om att dessa incitament innefattar 
tankar, idéer, och förhoppningar kring bedrivandet av elektroniska affärer. 
Frågor om vad som t.ex. driver en butiksägare att medverka på den elektroniska 
marknadsplatsen är därmed av intresse. Är det marknadsplatsens avkastnings-
möjligheter eller något annat som drivit det företag som tagit initiativet till 
marknadsplatsen? För att förstå sammanhanget krävs en fördjupning i hur dessa 

                                                 
2 En bedömning som bygger på de litteraturstudier som bedrivits under avhandlingsskrivandets 
gång. Av naturliga skäl är detta en uppfattning som kan komma att ändras.   
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affärer bedrivs relaterat till den flerkanalskontext som diskuterats ovan. Vem är 
säljare och vem är köpare och hur sker interaktionen dem emellan? 

Sammanfattningsvis kan den första övergripande forskningsfrågan uttryckas i 
följande delfrågor: 

• Vilka är aktörerna på marknadsplatsen? 

• Hur kan dessa aktörer relateras till varandra? 

• Vilket är ändamålet när dessa aktörer nyttjar marknadsplatsen? 

• Vilka former av affärsinteraktion förekommer på marknadsplatsen? 

Med svaren från den första forskningsfrågan som grund är det möjligt att an-
gripa marknadsplatsens utformning. Något som i den här avhandlingen innebär 
en fokusering på det möjliggörande informationssystemet. Därmed lyder av-
handlingens andra övergripande forskningsfrågan som följer: 

Hur bör den lokala elektroniska marknadsplatsen utformas för att stödja aktö-
rernas ändamål?  

Med fokusering på utformning avses vidare att närmare studera hur informa-
tionssystemet kan möjliggöra en funktionalitet som överensstämmer med aktö-
rernas ändamål. Utifrån antagandet om att vissa aktörers ändamål innefattar att 
göra affärer är en på förhand given funktion just att stödja affärsinteraktion. 
Marknadsplatsen har dock sannolikt ytterligare funktioner och IS-stödet för 
dessa är också av intresse. Inte minst för att förstå inslagen av affärsinteraktion 
(och dess IS-stöd) i sin helhet. Sannolikt påverkar utformningen av de olika 
funktionerna varandra i någon mening.  

Följande delfrågor får sammanfatta diskussionen kring avhandlingens andra 
övergripande forskningsfråga: 

• Hur stödjer informationssystemet aktörernas ändamål med att medverka 
på marknadsplatsen? 

• Hur bör informationssystemet utformas för att stödja affärsinteraktion på 
marknadsplatsen?  
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1.2.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att utveckla och förmedla kunskap om hur informations-
system möjliggör affärsinteraktion i en specifik kontext. Denna kontext utgörs av 
vad som i arbetet benämns lokal elektronisk marknadsplats. Syftet innebär att ut-
veckla och förmedla förståelse av en sådan marknadsplats och om informations-
systemets roll utifrån ingående aktörers ändamål. Vidare är syftet att utveckla 
och förmedla kunskap om hur marknadsplatsens informationssystem bör utfor-
mas för att stödja affärsinteraktion. 

1.2.3 Målgrupp 

Syftet ovan, rör kunskap om IS-utformning varför avhandlingens målgrupp 
inkluderar personer med intresse för just detta. Förhoppningsvis skall personer 
intresserade av att utveckla system och/eller driva elektroniska marknadsplatser 
i praktisk tillämpning, kunna ta till sig och finna värde i avhandlingens resultat. 
Andra praktiker som ingår i avhandlingens målgrupp är personer med intresse 
för elektroniska marknadsplatser och detaljhandel i allmänhet. Därmed innefat-
tar avhandlingens målgrupp bl.a. den typ företag som satts ”under luppen” i de 
empiriska studierna. 

Detta intresse delas förhoppningsvis också av forskare, lärare och studenter som 
vill studera sammanhanget i något avseende. Därmed finns också några tänk-
bara kunskapsdomän, inom vilka intresse och kännedom sannolikt ökar utbytet 
av att läsa den här avhandlingen. Dessa är elektroniska affärer, elektroniska 
marknadsplatser och IS-utveckling (de tre begreppen behandlas i kapitel 0 
nedan).  

1.2.4 Karaktärisering av kunskap 

Avsnittet presenterar en analys av den kunskap avhandlingsarbetet är ämnat att 
utveckla – en skärskådning av det kunskapsbehov syfte och frågeställningar 
implicerar. För att åskådliggöra karaktären hos den eftersökta kunskapen för-
djupas här diskussionen runt forskningsfrågorna ytterligare. En kunskapsanalys 
är viktig för att bedöma huruvida utvecklad kunskap kan användas till det den 
anges vara avsedd för (Goldkuhl, 1998b). Kunskapsanalysen är även genomförd 
i syfte att tydliggöra grunden för arbetets metodval och tillvägagångssätt (vilket 
kommer att behandlas i kapitel 2 nedan). 

Avhandlingens syfte lyfter fram en strävan att söka förstå den lokala marknads-
platsen som sammanhang för att göra elektroniska affärer och informationssy-
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stemets roll i detta. Diskussionen om avhandlingens forskningsfrågor uttrycker 
ett behov av att utifrån olika aktörers perspektiv förstå marknadsplatsen som en 
helhet. Ett sådant kunskapsbehov kan sägas vara ett uttryck för holism och ligger 
i linje med vad som ibland får känneteckna kvalitativa metoders strävan mot 
djup snarare en bredd: 

Det [holism] innebär att man enbart studerar en eller några få miljöer, men 
att de istället studeras som en helhet med alla deras konkreta nyanser – till 
skillnad från en kvantitativ studie där man gärna abstraherar, dvs. från den 
konkreta verkligheten drar ut några få drag eller egenskaper som ofta kallas 
variabler. (Repstad, 1992, ss. 9-10) 

Avhandlingens frågeställningar är i huvudsak riktade mot förståelse av ett feno-
men genom beskrivning och vissa inslag av förklaring. Jag betraktar också kun-
skapsbehovet som ett uttryck för nödvändigheten i att ta del av ingående aktö-
rernas egna uppfattningar.  

Den första övergripande forskningsfrågan rör förståelse av den lokala elektro-
niska marknadsplatsen och då fenomenet inte tycks vara behandlat tidigare 
innebär arbetet till viss del att utveckla teori. Teoriutveckling innebär en inlär-
ningsprocess (Lundahl & Skärvad, 1992) som tidsmässigt omfattar hela den 
kunskapsutveckling som avhandlingsarbetet utgör. Förutom det centrala mark-
nadsplatsbegreppet som nämns i den första forskningsfrågan, innefattar arbetet 
exempelvis att försöka förstå begrepp som affärsinteraktion och informationssy-
stem. Detta då genom att utnyttja närliggande kunskap och ta hänsyn till den 
specifika kontext i vilken begreppen behandlas här. Det senare betyder att arbe-
tet till stor del handlar om att ta del av den innebörd aktörerna själva lägger i 
begreppen. En innebörd som högst sannolikt skiljer sig åt både inom och mellan 
olika aktörsgrupper. Denna kunskapsinriktning kan etiketteras karaktäriserande 
då strävan är förståelse av vad någonting är (Goldkuhl, 1998b). I avhandlingens 
karaktärisering påverkar emellertid även min egen strävan att söka förstå och 
relatera sammanhanget till informationssystem.  

Arbetet kan vidare sägas innefatta utveckling av klassificerande kunskap (ibid.). 
Detta då den nämnda relateringen till närliggande kunskap sannolikt innebär 
möjligheter att inrätta den ”nya” begreppsförståelsen såsom delmängder (eller 
genom andra relativa förhållanden) av befintlig kunskap. En klassificering 
innebär i sig också möjligheten att ge ett visst mått av förklaring till varför vissa 
omständigheter råder. Detta skulle t.ex. kunna gälla IS-aspekter som ger för-
klaringar till varför vissa av aktörernas idéer är svårare att realisera än andra. 
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Avhandlingens sista delfråga rör utveckling av normativ kunskap. Detta då 
frågan är inriktad mot att presentera en eftersträvansvärd utformning av mark-
nadsplatsens informationssystem. I det ”bör” som ingår i frågans formulering 
återfinns också inslag av värdering. Mitt perspektiv påverkas här t.ex. av min 
syn på kunskapsbidragets koppling till (strävan mot) ”regional utveckling” 
(denna diskussion utvecklas i avsnitt 2.5.2 nedan). 

1.3 Avgränsning 

Den här avhandlingen behandlar ett specifikt sammanhang av elektronisk af-
färsinteraktion, följande avsnitt presenterar ett antal parametrar som avgränsar 
detta sammanhang. 

Intresset riktas mot utformningen av IS-stöd i en identifierad och avgränsad 
tillämpning – den lokala elektroniska marknadsplatsen. Jag vill klargöra att IS-
stödets utformning här inte avser aspekter som ofta förknippas med användbar-
het. Det vill säga systemets förutsättningar gällande dess användares möjligheter 
att använda och lära sig detsamma – interaktionen mellan människa och system 
(jfr t.ex. Preece, 1994). Fokus är istället riktat mot systemets förmåga att fungera 
som stöd då marknadsplatsens aktörer vill utföra vissa uppgifter. Vid betraktan-
det av den lokala elektroniska marknadsplatsen tas ett helhetsgrepp över dess 
funktionalitet. Med detta avses att avhandlingen även omfattar marknadsplats-
aktiviteter som inte har en uttalad affärsinriktning.  

Två viktiga aktörsroller i sammanhanget är de näringsidkare som presenterar 
affärserbjudanden, och de kunder som mottar dessa erbjudanden. Avhandlingen 
fokuserar emellertid situationen för de förra – näringsidkarna – då det är från 
deras utgångspunkt problemet identifierats. Detta innebär också att de empi-
riska undersökningarna (se kapitel 2 och 4) av denna relation begränsas till att ta 
del av näringsidkarnas betraktelser (detta diskuteras och motiveras i avsnitt 2.3.2 
nedan). 

Den kategori av näringsidkare som är i fokus bedriver i första hand flerkanals-
aktörer (se 1.1.3 ovan). Ett alternativ hade varit att även studera aktörer med en 
renodlad Internetbaserad verksamhet. Detta hade varit genomförbart i den 
behandlade empirin då jag funnit exempel på sådana. Motivet till att inte be-
handla dessa aktörer inom arbetets fastlagda gränser kommer dock ur ett anta-
gande om fundamentala skillnader i förutsättningar och strävan med verksam-
heten. Jag bedömer att dessa skillnader skulle leda till en ökad komplexitet vilket 
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i sin tur torde innebära ett osäkrare samt mer inbäddat och därmed svårtillgäng-
ligt resultat.  

Vidare fokuserar arbetet i första hand affärsinteraktion där privatpersoner utgör 
kunder. Naturligtvis kan även handel mellan företag ske i den studerade kon-
texten, men utgångspunkten och givna villkor tar sitt avstamp i detaljhandel mot 
konsument. Att fokusera sammanhang av handel mellan företag hade varit 
intressant men rör till stora delar en annan problematik. Mot bakgrund av pro-
blemidentifieringen ovan har de empiriska iakttagelserna avgränsats till att röra 
svenska förehållanden. 

En annan avgränsning för detta avhandlingsarbete är att de empiriska studierna 
avslutades i och med genomförandet av den andra fallstudien (avslutad novem-
ber 2001 enligt avsnitt 2.1.1 nedan). Därefter har inget uppföljningsarbete ge-
nomförts och därför har inte heller resultatet påverkats av den utveckling som 
skett sedan dess. Skälen till denna tidsmässiga avgränsning har till största delen 
varit praktiska även om jag samtidigt upplevt en tillfredsställande mättnad vad 
gäller datamaterial för att kunna uppnå avhandlingens syfte. 

1.4 Disposition och läsanvisningar 

Här presenteras avhandlingens disposition samt respektive kapitels innehåll 
översiktligt. Vidare ges fyra alternativa "läsvägar" som är tänkta att ge förslag 
och guidning utifrån läsarens specifika intresse. 

1.4.1 Kapitelindelning och innehåll 

Kapitel 1 – Inledning, innehåller en bakgrundsbeskrivning som är ämnad att 
belysa sammanhang och motiv för att tillfredsställa ett uttryckt kunskapsbehov. 
Ett centralt inslag utgörs också av den arbetsdefinition av en lokal elektronisk 
marknadsplats som formuleras här. Kunskapsbehovet formuleras sedan i fram-
ställningen av avhandlingens forskningsfrågor och syfte varefter karaktären av 
den eftersökta kunskapen analyseras. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
avhandlingens disposition med tillhörande läsanvisningar.  

Kapitel 2 – Forskningsmetod, redovisar och motiverar arbetets tillvägagångssätt. 
Strävan är att med utgångspunkt i en detaljerad genomgång av hur studien rent 
praktiskt bedrivits löpande diskutera och motivera metodologiska övervägan-
den. Metodkapitlet innehåller även ett försök att spegla mitt eget perspektiv 
samt att analysera det valda tillvägagångssättet.  
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Kapitel 3 – Referensram, presenterar avhandlingens utgångspunkter i befintlig 
kunskap. Referensramen har två huvudsakliga syften; det ena är att ge en bild 
över det sammanhang i vilket avhandlingens forskningsfrågor och resultat kan 
förstås. Det andra är att presentera huvuddragen och motivera det teoretiska 
raster som anammats för att nå avhandlingens resultat. För att uppnå dessa 
syften bygger kapitlets disposition på en löpande återkoppla inledningskapitlets 
arbetsdefinition. 

Kapitel 4 – Empiriska iakttagelser, innehåller en genomgång av den fallundersök-
ning som utgör avhandlingens empiriska bas. Undersökningens tre separata 
studier presenteras med genomförda dokumentstudier och intervjuer som 
underlag.  

Kapitel 5 – Den lokala elektroniska marknadsplatsens verksamhet. Mot bakgrund av 
inledningskapitlets arbetsdefinition och med stöd i den teoretiska referensramen 
inleds detta kapitel med en fördjupad definition av den lokala elektroniska 
marknadsplatsen. Kapitlet presenterar därefter en teoretisk syntes och empirisk 
analys som inriktas mot marknadsplatsens aktörskategorier och relationerna 
dem emellan. Detta kapitel kan sägas vara tillägnat avhandlingens första över-
gripande forskningsfråga (enligt avsnitt 1.2.1 ovan). 

Kapitel 6 – IS-stöd för marknadsplatsens funktionalitet, innebär att marknadsplatsens 
informationssystem fokuseras. Detta genom att utgå från en diskussion där 
marknadsplatsens funktionalitet behandlas. Här presenteras ett antal utform-
ningsaspekter vilket innebär en behandling av arbetets andra övergripande forsk-
ningsfråga (enligt avsnitt 1.2.1 ovan).  

Kapitel 7 – Slutsatser och reflektioner, summerar avhandlingens kunskapsbidrag 
och stämmer av mot dess tilltänkta syfte. Vidare förs en reflekterande diskussion 
om arbetets genomförande och möjliga vägar för fortsatt forskning. 

1.4.2 Rekommenderade läsvägar 

Min egen erfarenhet är att avhandlingar läses med många olika syften och att 
dessa inte sällan innebär att endast valda delar av alstret är intressanta. I den 
mån denna avhandlings rubriksättning etc. inte är självförklarande har jag som 
läsarstöd därför valt att kortfattat presentera följande fyra läsvägar (figur 2): 

1. Helheten - naturligtvis ger en komplett genomläsning, från pärm till pärm, den 
mest rättvisande bilden av avhandlingen. Den gängse strukturen innebär att 
kapitlen bygger på varandra. 
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2. Teoretiska spörsmål och bidrag – kapitel 1, 3, 5, 6 och 7 kan vara en lämplig 
läsväg för den som är intresserad av hur begrepp som t.ex. informationssystem, 
elektroniska affärer och elektroniska marknadsplatser uppfattats och behandlats 
i arbetet.  

3. Vägen till forskningsresultatet – är intresset istället riktat mot processen och den 
kunskapsutveckling som skett bör kapitel 2 med den själförklarande titeln 
”forskningsmetod” penetreras istället för arbetets referensram. 

4. De empiriska studierna – kapitel 1, 2 och 4 förmedlar genomförandet och syftet 
med de empiriska studier denna avhandling bygger på.  

1. Inledning 

2. Forskningsmetod 

3. Referensram 
 

6. IS-stöd för marknadsplatsens 
funktionalitet 

5. Den lokala elektroniska 
marknadsplatsens verksamhet 

4. Empiriska iakttagelser 

32 41

7. Slutsatser och reflektioner 

 

Figur 2 Avhandlingens disposition och fyra rekommenderade läsvägar 
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2 Forskningsmetod 
Det här kapitlet behandlar de vägval som gjorts i sökandet efter svaren på avhandlingens 
forskningsfrågor. Min strävan är ett tydliggörande av processen, så att andra personer 
ges möjlighet att bedöma de resultat avhandlingen presenterar. Här ges därför en relativt 
detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet för att med utgångspunkt i denna relatera 
gjorda vägval till metodlitteraturens diskussioner. 

2.1 En kvalitativ fallundersökning 

Detta avhandlingsarbete kan karaktäriseras som en kvalitativ fallundersökning 
vilken utgörs av tre åtskiljbara studier – en pilotstudie och två fallstudier. Ett 
förtydligande kan vara på sin plats: termen fallundersökning används i det följan-
de avseende processen i sin helhet – de två genomförda fallstudierna utgör alltså 
delar av denna helhet. Studiernas empiriska inslag bestod i huvudsak av insam-
ling och analys av kvalitativa data från intervjuer och dokument. Behandlingen 
av dokument avser här i första hand studier av ett antal webbplatser. Undersök-
ningen har kontinuerligt också inneburit litteraturstudier där jag sökt och tagit 
del av andra människors kunskap om sådant jag kunnat relatera till min egen 
kunskapsutveckling. Såväl empiriska iakttagelser som idéer i litteraturen har 
varit vägvisande för det fortlöpande valet av källor i dessa litteraturstudier. 
Essensen av den befintliga kunskap jag tagit del av finns presenterad i kapitel 3, 
men sannolikt har många av litteraturstudiernas ”stickspår” implicit påverkat 
undersökningen. 

Inledningsvis genomfördes en s.k. kunskapsprojektering där en bakomliggande 
undran för första gången formulerades i text (Petersson, 1999). Kunskapsprojek-
tering är en ansats för att planera kunskapsutveckling och består av de tre kom-
ponenterna; kunskapsanalys, design av genomförande och personliggörande 
(Goldkuhl, 1998b). Resultatet från kunskapsanalysen uttrycker karaktären hos ett 
stipulerat kunskapsbehov. Karaktären påverkar i sin tur hur kunskapsutveck-
lingen skall utformas (ibid.). En uttryckt undran kan förklaras som en ögon-
blicksbild i slutskedet av den process som föregår specifik formulering av ett 
forskningsproblem. Merriam beskriver denna process enligt följande:  

När man identifierar ett forskningsproblem rör man sig från ett generellt in-
tresse eller tvivel och allmän nyfikenhet till en specifik formulering av forsk-
ningsproblemet. (Merriam, 1994, s. 57) 
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Min undran rörde frågor om platsbundna elektroniska affärer (se avsnitt 3.1.4 
nedan) och regional-/lokal utveckling (avsnitt 2.5.2 nedan). Fokuseringen var då 
att analysera det tilltänkta kunskapsresultatet, att utforma kunskapsutveckling-
ens genomförande samt att relatera processen till min egen personliga (utbild-
nings-)situation. I detta skede formulerades avhandlingsarbetets kunskapsbehov 
och en preliminär strategi för att tillfredsställa detta. Mycket av kunskapspro-
jekteringens innehåll återfinns i förädlad form i avhandlingens inledningskapi-
tel.  

2.1.1 Fallundersökningens moment 

Undersökningen inleddes med en s.k. pilotstudie (Yin, 1994) som följdes av två 
fallstudier. Pilotstudien var av explorativ karaktär och hade en bred inriktning 
på webbplatser med uttalad lokal inriktning (se avsnitt 3.1.4 ). Fallstudierna 
utfördes med två utvalda webbplatser i blickfånget. Den inledande pilotstudien 
påbörjades sommaren 1999 och fallstudierna avslutades hösten 2001 (figur 3). 

 

Kvartal 
    1999   2000     2001   År 

Fallstudie 2 

Fallstudie 1 

Pilotstudie KP 
Moment 

1:a  2:a 3:e 4:e 1:a 2:a 3:e 4:e 1:a  2:a 3:e
   

 

Figur 3 Fallundersökningens moment 

2.1.2 Varför kvalitativa studier? 

Avhandlingens frågeställningar är i huvudsak ett uttryck för en eftersträvad 
förståelse av ett fenomen genom karaktärisering och att väsensbestämma dess 
sammanhang. Avhandlingens syfte lyfter fram ett kunskapsbehov av att förstå 
den lokala marknadsplatsens sammanhang och informationssystemets roll i 
detta. Utgångspunkten är vidare att detta behov utgår från de ingående aktörer-
nas uppfattningar då det är deras ändamål som fokuseras (avsnitt 1.2.4). Av-
handlingens frågeställningar och syfte går därmed i linje med vad Merriam 
(1994, s. 19) beskriver som forskning med kvalitativt perspektiv: ”… forskning 
som inriktar sig, på upptäckt, insikt och förståelse utifrån hur människor upp-
fattar världen ….” Idén om att utgå från personers uppfattningar och ”… att ha 
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ett nära förhållande till det man studerar” har också uttryckts som ett väsentligt 
inslag i en kvalitativ forskningsansats (Repstad, 1992, s. 10).  

I avhandlingens stipulerade kunskapsbehov ligger inte i första hand att studera 
vissa förutbestämda aspekter av den lokala elektroniska marknadsplatsen. Att 
utgå från antaganden om centrala egenskaper och förkategoriseringar är ofta 
något som förknippas med kvantitativ forskning och dess angreppssätt (se t.ex. 
Alvesson, 1994). Därmed inte sagt att avhandlingens frågeställningar är fria från 
antaganden. Den andra övergripande forskningsfrågan är inriktad mot affärsgö-
rande, vilket i sig kan betraktas som ett antagande om att detta är ett centralt 
ändamål för aktörerna (jfr diskussionen i avsnitt 1.2.1). Dessa antaganden är 
emellertid öppna och kan faktiskt betraktas som uttryck för en kvalitativ ansats. 
För det första är det möjligt att dra paralleller till föreställningen om att forska-
ren omöjligen går in i en studie helt utan förförståelse (Strauss & Corbin, 1998). 
Vidare är formuleringen av avhandlingens forskningsfrågor något som utförts 
iterativt under inflytande av senare faser i forskningsprocessen. Repstad (1992) 
lyfter fram just detta förhållande som ett särdrag hos kvalitativa metoder. 

2.1.3 Varför kvalitativ fallundersökning? 

Fallstudier har traditionellt kommit att förknippas med explorativa strategier 
och nyttjande i unika och outforskade miljöer. I metodlitteraturens beskrivningar 
återkommer dock ett antal karaktäristiska drag som visar att fallstudiemetoden 
inte är begränsad till att upptäcka. Dessa drag går i korthet ut på att fallstudier är 
lämpade för att undersöka fenomen i sin naturliga miljö; att gränserna för det 
man studerar inledningsvis inte nödvändigtvis är givna samt att datainsam-
lingen kan ske på flera sätt men är inriktad mot ett fåtal förekomster av det 
studerade fenomenet (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987; Repstad, 1992; Merri-
am, 1994; Yin, 1994). Yin (1994) menar att en grov fingervisning om lämpligheten 
i att bedriva fallstudier ges av det faktum att en undersöknings frågeställningar 
är riktade mot varför och på vilket sätt. 

Benbasat, Goldstein & Mead (1987) diskuterar fallundersökningars tillämpning 
inom IS-forskningen och uttrycker tre argument för varför dessa lämpar sig väl 
för området: (1) Informationssystem kan studeras i dess naturliga kontext. För-
fattarna menar att IS-områdets kunskapsbehov i stor utsträckning är praktiknära 
och därför bör bedrivas med närhet till sammanhanget. (2) Forskaren kan via 
fallundersökningen få svar på hur- och varför-frågor. Benbasat et al. (ibid.) menar 
att detta är relevant då kunskapen inom området sedan länge skiftat fokus från 
tekniska aspekter till samspelet i verksamheter. Författarna menar vidare att (3) 
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områdets utvecklingstakt innebär ett kontinuerligt forskningsbehov inom nya 
delområden (ibid.).  

Den här avhandlingen är inriktad mot förståelse och rör i allra högsta grad hur- 
och varför-frågor. Behovet är att utveckla kunskap om hur olika aktörer nyttjar en 
lokal elektronisk marknadsplats, varför de gör det (i vilka ändamål) och hur ett 
informationssystem kan stödja detta. Det berörda fenomenet har mig veterligen 
inte tidigare inringats eller avgränsats och utgör (som instans av webbplatser 
med inslag av affärsinteraktion) en delmängd av ett område med snabb utveck-
lingstakt. Det senare innebar också att urvalet av tänkbara webbplatser var starkt 
begränsat och att de fall som sedermera valdes kan anses som unika. 

2.2 Pilotstudien  

Den inledande pilotstudien var som nämndes ovan av explorativ karaktär. En 
explorativ studie innebär en öppen sök- och lärprocess som ofta syftar till att 
bygga upp en bild av ett studieområde (Riley, 1963). Denna öppenhet för dock 
med sig behovet av att klargöra en ram – att uttala studiens syfte (Yin, 1994). I 
mitt arbete var pilotstudien inriktad mot initial förståelse i syfte att formulera 
frågeställningar. Det rörde sig om att söka förstå något om sammanhanget för de 
affärsinriktade lokala webbplatser jag först kommit i kontakt med via litteratur 
och media. Denna förståelse låg tillsammans med min uttryckta undran (avsnitt 
2.1) sedan till grund för formuleringen av avhandlingens frågeställningar. 

Pilotstudiens empiriska inslag innefattade i huvudsak två iterativa moment; (1) 
en öppen studie av 30 webbplatser och (2) genomförandet av intervjuer och 
samtal med representanter från fem av dessa (se bilaga 2). Det första momentet 
gav löpande underlag för urval av informanter3 och formulering av intervjufrå-
gor. Tillvägagångssättet under pilotstudien var därmed influerat av kvalitativa 
metoder för datastyrd teoriutveckling (Starrin, 1996; Strauss & Corbin, 1998) och 
innebar att på induktiv väg komma vidare i forskningsprocessen (Svennning, 
2000). Det innebar i min process att datainsamling och analys endast styrdes av 
befintlig teori i mycket begränsad omfattning under pilotstudien. Vidare var 
preciserade problem snarare den tänkta produkten än studiens utgångspunkt. 

                                                 
3 Informanterna är undersökningens intervjupersoner (att jämföra med respondent), termen 
används ibland i kvalitativ forskning för att understryka insatta personers kvaliteter som ”infor-
mationsförmedlare” snarare än rena ”datakällor” (se t.ex. Repstad, 1992). 
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2.2.1 Val av pilotstudiens studieobjekt 

De trettio svenska webbplatser (bilaga 2) som studerades under sommaren 1999 
lokaliserades med hjälp av Internetbaserade sökmotorer4 och katalogiseringar5. 
Utifrån kunskapsprojekteringens undran var temat affärsinriktade lokala webb-
platser och därmed fanns en uppsättning uppenbara nyckelord att använda för 
ett öppet sökande. Utökningarna gav resultat i form webbplatser vilka titulerats 
gallerior, lokala portaler, torg, köpcentrum och marknadsplatser. Antalet studieobjekt 
var inte förutbestämt utan reglerades istället av en mättnad vad gällde genere-
ring av nya idéer inför de efterföljande intervjufrågorna. Detta tillvägagångssätt 
kan liknas vid den kategorimättnad som t.ex. Merriam (1994) beskriver som av-
gränsande vid kvalitativt datainsamling. Mättnaden uppstår då fortsatt in-
samling ger litet nytillskott av information (ibid.). Urvalskriterierna för de trettio 
studieobjekten var på förekommen anledning relativt öppna. För att webbplat-
serna skulle vara av intresse gällde följande: (1) en innehållslig och uttalad 
inriktning mot ett geografisk avgränsat område med (2) inslag av elektroniska 
affärer. Dessa urvalsgrunder har sitt ursprung i inledningskapitlets bakgrunds-
diskussion och var ämnade att genom sin öppenhet täcka in skilda tillämp-
ningar. 

 

? ? ? ? ? 

 

Figur 4 Pilotstudiens intervjuunderlag (fem företag kontaktades)  

Under pilotstudiens andra moment gjordes en fördjupning genom intervjuer och 
samtal med företrädare för fem av webbplatserna (figur 4) och räknas upp i 
tabell 1 nedan. Det specifika antalet för de utvalda studieobjekten var ej heller 
här förutbestämt. Då det handlade om en orientering i forskningsområdet samt 

                                                 
4 De sökmotorer som användes var främst AltaVista (se http://www.altavista.com) och Eureka 
(se http://www.eureka.se). 
5 De katalogtjänster som användes var i främst svenska Yahoo (se http://www.yahoo.se) och 
AltaVistas katalogisering, (se http://se.altavista.com/dir). 
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generering av frågeställningar följde urvalet istället samma mättnadsdiskussion 
som ovan. 

Informanterna bedömdes som nyckelpersoner då det rörde sig om ”idé-upp-
hovsmän”, ”ansvariga utgivare” och personer med operativt ansvar. Urvalet av 
de webbplatser vars bakomliggande företag kontaktades (bilaga 1), påverkades 
av två aspekter: (1) uttalad omfattning av möjlig affärsinteraktion och (2) geogra-
fisk närhet. 

Tabell 1 Studieobjekten för pilotstudiens fördjupade moment 

        

 CityTorget (http://www.citytorget.com) 
 Karlskoga.com (http://www.karlskoga.com) 
 Örebro CC (http://www.orebro.cc) 
 Skaraborgswebben (http://www.skaraborgswebben.com) 
 Lusasken.com (http://www.lusasken.com) 

 

Utifrån avhandlingens kunskapsbehov ansåg jag det motiverat att välja ut 
webbplatser utifrån dessas omfattning vad gällde stöd för affärsinteraktionen. 
Jag uppfattade det intressant att täcka in webbplatser som erbjöd möjligheter att 
bedriva detaljhandel ”fullt ut” (dvs. med beställningsmöjligheter och eventuella 
tilläggstjänster som samordnad leverans, betalning etc.) likväl som de webbplat-
ser som endast erbjöd sina gäster att presentera erbjudanden. Den andra urvals-
aspekten var kopplad till geografisk närhet. Av praktiska skäl var det önskvärt 
att informanterna fanns nära och tillgängliga för eventuellt återkommande 
besök. En sådan pragmatisk urvalsgrund är enligt Yin (1994) vanligt förekom-
mande vid just pilotstudier och kan möjliggöra en förlängd och mer öppen 
relation till informanterna. Ett annat motiv till pilotstudiens delvis geografiskt 
baserade urval var min medverkan i Forskarsstation Bergslagen. Då mitt arbete 
utgjort en del av forskarstationens verksamhet var det önskvärt att skapa rela-
tioner till människor inom just Bergslagen (se avsnitt 2.5.2 nedan).  

2.2.2 Pilotstudiens datainsamling 

Datainsamlingen under pilotstudiens första moment innebar granskning av de 
30 utvalda webbplatserna. Studierna skedde i ”uppkopplat” vilket innebar att 
som Internetanvändare ha möjligheten att interagera med webbplatsen. Tillvä-
gagångssättet var sådant att jag via löpande anteckningar registrerade de stude-
rade webbplatsernas innehåll. Datainsamlingen följde då naturligt den rubrik-
sättning och länkning av textdokument (och bilder) som sammansättningen av 
en hypertextstruktur ofta innebär (se t.ex. Jones, 1999). 
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Som informationskälla kan en webbplats betraktas som ett tämligen rikt doku-
ment. I kvalitativ metodlitteratur används dokument som benämning på alle-
handa former av information som inte har sitt ursprung från egna intervjuer eller 
observationer (se t.ex. Merriam, 1994; Hodder, 2000). I sammanhanget av kvalita-
tiva dokument förekommer en intressant diskussion om s.k. artefakter. Skrivna 
texter anses då vara en form av artefakt – en mänsklig produkt avhängig av, och 
som också säger något om ett socialt sammanhang och dess materiella förutsätt-
ningar (Hodder, 2000). Termen artefakt är emellertid även starkt kopplad till 
fysiska yttringar och odynamiska lämningar vilka inte påverkas av att de stude-
ras (Repstad, 1992). I detta ljus blir det intressant att betrakta de studerade 
webbplatserna som IT-baserade artefakter vilka i varierande grad förändras 
kontinuerligt – som levande dokument. Ett möjligt komplement till att studera 
webbplatserna uppkopplat hade varit att arbeta med sammanställda ögon-
blicksbilder, antingen i digital form (vilket var det tillvägagångssätt som anam-
mades under fallstudierna, se avsnitt 2.3.3) eller genom pappersutskrifter. Detta 
skulle ha säkerställt möjligheterna att gå tillbaka till datamaterialet i efterhand 
men jag ansåg att pilotstudiens frågegenererande syfte kunde uppnås även utan 
denna säkerhetsåtgärd.  

Pilotstudiens andra moment omfattade besök hos fem olika företag vilket resul-
terade i fem intervjuer och fyra öppna samtalstillfällen (se bilaga 2). Intervjuerna 
spelades in på ljudband och kan karaktäriseras som delvis strukturerade vilket 
innebar att ett antal typfrågor formulerats i förhand (Merriam, 1994). Frågorna 
var grupperade efter ett antal teman som specificerats i en intervjuguide (exem-
pel på arbetes olika intervjuguider finns i (bilaga 3). Under intervjuerna efter-
strävades att täcka in dessa teman, snarare än att ställa de exakta förformulerade 
frågorna. Samtalen genomfördes än mer öppet och följde inte någon mall över-
huvudtaget. I mycket grova drag tog dessa intervjuer utgångspunkt i de två 
aspekterna utveckling respektive användning av webbplatserna. Förhållandet med 
denna övergripande förkategorisering var emellertid inte uttalat utan handlade 
snarare om ett omedvetet utslag som kan spåras till min ämnestillhörighet i IS-
utveckling (se avsnitt 2.5.1 nedan). Intervjuguidens typfrågor utvecklades och 
omformulerades under momentets genomförande. Detta då analysen löpande 
kom att styra intresset för vad som önskades samla in. När internt framväxande 
teoretiska mönster styr datainsamlingen på detta sätt, brukar tillvägagångssättet 
benämnas teoretiskt urval (Starrin, 1996; Strauss & Corbin, 1998). 

Stora delar av pilotstudiens inspelade intervjuer skrevs ut ordagrant efteråt. 
Skälet till att inte skriva ut allt intervjumaterial hade med tidskostnad kontra 
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uppskattat intresse för innehållet att göra (jfr Repstad, 1992). På grund av under-
sökningsstadiets explorativa karaktär kom vissa delar av intervjuerna att leda in 
på stickspår väl lång från det tänkta temat. Istället för en komplett utskrift av 
dessa sektioner, sammanfattades de och kopplades till dess plats på ljudupptag-
ningarna via bandspelarens räkneverk. Naturligtvis kan detta förfaringssätt 
tyckas riskfyllt då fruktbara uppslag helt enkelt skulle kunna förbises. Denna 
risk reducerades dock genom att jag efterhand gick tillbaka även till detta data-
material genom att upprepade gånger lyssna igenom alla ljudupptagningar. 

2.2.3 Analys och delresultat av pilotstudien 

Även om detta kapitel i första hand tar upp metodaspekter är det nödvändigt att 
här presentera delar av analysens resultat. Detta för att tydliggöra hur pilotre-
sultatet användes som utgångspunkt för det efterföljande tillvägagångssättet. 

Pilotstudiens inslag av analys utgjorde inte ett separat moment utan var i stor 
utsträckning en iterativ process i samspel med datainsamlingen. Detsamma 
gäller för förhållandet mellan de analyssteg som beskrivs nedan. Jag skulle vilja 
uttrycka det som att olika delar av det insamlade materialet kom att mogna olika 
fort. Enligt Merriam (1994) utgör ett sådant tillvägagångssätt en avgörande 
skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Analysprocessen inleddes på en mycket generell nivå då frågor som vad, vem och 
(i något lägre grad) hur ställdes mot det insamlade materialet. Det var också på 
denna övergripande nivå en första kodning av datamaterialet genomfördes. De 
generella och högst trubbiga frågorna användes för att märka upp olika sektio-
ner av det insamlade textmaterialet. En sådan sektion kan liknas vid det metod-
litteraturen refererar som informationsenhet vilket är ett utsnitt av texten som i 
någon mån kan stå för sig själv (Merriam, 1994; Strauss & Corbin, 1998). En enhet 
kunde t.ex. vara inriktad mot aspekter av affärsinteraktion. Dessa informations-
enheter märktes helt enkelt upp med etiketten ”affärsinteraktion”. Det var dock 
inte möjligt att renodla materialet så att enheterna kom att kodas ”ett-till-ett”. En 
informationsenhet kunde således innehålla vara av intresse för såväl vad-, vilka- 
som hurfrågor. Det var en fråga om att möjliggöra överblick och navigering i 
materialet. 

Nästa analyssteg var att återigen gå igenom materialet och jämföra de kodade 
enheterna och söka efter mönster. Det mönster som så sakteliga växte fram 
styrde därmed analysen i allt ökande grad. Analysen resulterade i ett antal 
kategorier som beskriver den lokala marknadsplatsen (tabell 2). Dels med avse-
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ende på de olika kategorier av aktörer som kunde identifieras i materialet (vilka), 
dels en kategorisering av marknadsplatsens innehåll med avseende på vad detta 
användes till (vad). När termen aktör används i denna avhandling avses ibland 
individer och ibland företag eller andra organisationer. Dessa två nivåer skulle 
kunna uppfattas som inkongruenta med utgångspunkt i att aktören är den som 
agerar (utför sociala handlingar – jfr diskussionen i avsnitt 3.1.2 nedan) och då 
rimligtvis borde var en människa (jfr Goldkuhl, 1998a). Här kan det därför vara 
på sin plats att klargöra att då de ”organisatoriska” aktörerna agerar sker detta 
via ett utförande av individer vilka agerar i organisationens namn (jfr Ahrne, 
1994). 

Tabell 2 Pilotstudiens deskriptiva kategorier 

        

Aktörskategorier (Vilka) 
 Värd  
 Besökare 
 Gäst 
 Innehållsleverantör 

 
Innehållskategorier (Vad) 
 Lokal handel  
 Information om lokala förhållanden  
 Besökardiskussion 

 

Det framväxande mönstret av aktörer gav kategorierna; marknadsplatsvärd (värd), 
besökare, gäst respektive innehållsleverantör. Dessa kommer att beskrivas närmare i 
avsnitt 5.2 men introduceras här för sammanhangets skull. En värd är i detta 
sammanhang den aktör som är ansvarig för webbplatsen. Ett ägaransvar som 
också tycktes sammanfalla med ett operativt ansvar då värden rent praktiskt 
stod för marknadsplatsens drift. Besökaren är den Internetanvändare som använ-
der webbplatsen via persondator och klientprogramvara. Gästen är den aktör 
som inhysts på en separat del av marknadsplatsen, och utgörs ofta av lokala 
detaljister eller föreningar (det senare gör det relevant att tala om affärsdrivande 
respektive ideella gäster). Innehållsleverantören är till sist den externa aktör som 
tillför innehåll utan att kunna räknas in i någon av de andra kategorierna. 

Då innehållet stod i fokus ville jag få kunskap om den information som förmed-
lades via webbplatserna. Detta med avseende på vilka olika typer av upplys-
ningar som presenterades samt vad dessa upplysningar var tänkta att användas 
till? Vilka handlingar föreställer man sig att besökarna kommer att utföra då 
man tar del av informationen? 
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Ett exempel på denna innehållsanalys var att rikta intresset mot de enklare 
attitydundersökningar som var vanligt förekommande på webbplatserna (ofta 
under rubriker som ”dagens fråga”, ”barometern” eller liknande). Ämnena för 
dessa undersökningar varierade stort men för att ta ett exempel så förekom 
frågan: –Tror du att Färjestad tar SM-guld i år (ja eller nej)? Det var då intressant 
att ta reda på värdaktörens syfte med att ställa en sådan fråga. Handlade det om 
att starta debatt i syfte att öka intresset för webbplatsen eller var de insamlade 
svaren kanske tänkta att användas som underlag för att styra detaljisternas 
produktutbud? 

Med detta betraktelsesätt kom webbplatsernas innehåll grovt att kategoriseras 
enligt följande tre kategorier: lokal handel, där informationen presenterades av 
webbplatsernas affärsdrivande gäster med riktning mot dess besökare. Andra 
delar av webbplatsernas innehåll gick att koppla till en kategori som benämndes 
information om lokala förhållanden. Exempel på sådant innehåll var den nyhetsför-
medling som ofta förekom. Den tredje kategorin bestod av innehåll som rörde 
besökardiskussion dvs. det innehåll som producerades då besökare tilläts kommu-
nicera med varandra via webbplatsen (tabell 2). I intervjuerna under fallstudiens 
andra, fördjupade moment (tabell 1) diskuterades ofta nödvändigheten av att 
täcka in och kombinera alla de tre kategorierna (se avsnitt 4.1 nedan). 

Starrin (1996) använder Glaser och Strauss’ (1967) uttryck substantiva koder för 
beskrivande begrepp likt de kategorier som arbetats fram under avhandlingens 
pilotstudie. Författarna skiljer substantiva koder från formuleringar om hur 
begreppen är relaterade till varandra s.k. teoretiska koder. Pilotstudiens analys-
resultat är i linje med detta resonemang inte att betrakta som fullt utvecklad teori 
utan snarare en uppsättning beskrivande begrepp vilka var ett viktigt underlag 
för de fortsatta empiriska studierna. Pilotstudien resulterade också i att den 
arbetsdefinition av begreppet lokal elektronisk marknadsplats som återfinns i 
avsnitt 1.1.4 kunde formuleras. 

De framarbetade kategorierna användes bl.a. som utgångspunkt för att beskriva 
och diskutera lokala elektroniska marknadsplatser i olika sammanhang 
(Ågerfalk, Oscarson & Petersson, 2000; Petersson, 2001b). Detta innebar en 
möjlighet att pröva analysens förklaringskraft och få uppslag till förändringar 
från personer utanför den egna forskningsmiljön (se avsnitt 2.5.1 nedan). Pilot-
studiens resultat användes sedan för att slutligt formulera avhandlingens forsk-
ningsfrågor: det framträdande mönstret indikerade att en rad olika aktörer 
behövde förstås utifrån deras till synes skilda syften på marknadsplatsen. Vidare 
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blev det möjligt att formulera urvalskriterier för valet av fallstudieobjekt (se 
vidare avsnitt 2.3.1 nedan). 

2.3 De två fallstudierna 

Då de två fallstudierna inleddes hade avhandlingens forskningsfrågor fastställts 
vilket innebar en tydligare styrning jämfört med pilotskedets explorativa sö-
kande. Fallstudierna var ämnade att sätta in de identifierade rollerna och inne-
hållskategorierna i ett sammanhang, att söka fördjupad kunskap om ingående 
aktörers ändamål samt söka svar på hur informationssystem kunde stödja dessa 
ändamål. Fallstudierna genomfördes på två webbplatser med lokal inriktning 
och uttalade möjligheter till affärsgörande. Arbetet inkluderade liksom under 
pilotstudien såväl undersökning av webbplatsernas innehåll som ett antal inter-
vjuer och samtal med informanter. Under fallstudiernas datainsamling och 
analys togs stöd i befintlig teori i betydligt högre grad än under pilotfasen. Detta 
då den tidigare pilotstudiens kategorier tjänade som utgångspunkt, men nu 
betraktade i ett sammanhang av s.k. praktikteori (se avsnitt 2.3.4 nedan).  

2.3.1 Val av fall 

I litteraturen beskrivs ofta fallstudier som inriktade på ett avgränsat system som 
består av en eller flera analysenheter (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987; Merri-
am, 1994; Yin, 1994). Forskningsfrågans inriktning och omfattning bör vara det 
som styr avgränsningen. I den här avhandlingen är kanske det enklaste sättet att 
uttrycka analysenheten som en specifik webbplats. Forskningsfrågorna riktar 
emellertid intresset specifikt mot IS-stödet för de aktörer som är kopplade till en 
sådan webbplats. Var gränsen för den analyserade enheten skulle dras var på 
förhand svår att se och kom att styras av pilotstudiens resultat. Arbetsdefinitio-
nen av en lokal elektronisk marknadsplats (avsnitt 1.1.4) kom tillsammans med 
pilotresultatets kategorier att bestämma den avgränsningen av den enhet som 
bedömdes lämplig att studera. Oprecisa förutsättningar likt dessa anges som ett 
starkt motiv till att använda just fallstudiemetoden (Yin, 1994). Enheten utgjor-
des således av en lokalt inriktad webbplats (likt pilotstudiens analysenheter) och 
inkluderade de fyra identifierade aktörerna leverantör, besökare, gäst och inne-
hållsleverantör (avsnitt 2.2.3) samt deras aktiviteter. 

Processen att välja fallstudieobjekt innebar inte en utsökning av en representativ 
enhet. Med detta menar jag att ambitionen inte var att finna ett fall vars egen-
skaper kunde anses som typiska för en stor mängd av marknadsplatser. Istället 
var min strävan att finna fall där de tre ”innehållskategorierna” (se tabell 2) alla 
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fanns representerade. Detta eftersom kombinationen av de tre innehållskategori-
erna framstått som intressant i pilotstudien. Vidare var strävan att hitta fall där 
webbplatsens besökare hade möjligheten att fullfölja ett köp dvs. möjligheter till 
affärsinteraktion som inkluderade leverans och betalning. Jämfört med pilotstu-
diens urvalskriterier (avsnitt 2.2.1) innebar detta en avgränsning från de webb-
platser som var begränsade till att presentera produkterbjudanden. Därmed 
tillämpades ett s.k. kriterierelaterat eller målinriktat urval för de specifika fall-
studieobjekten.  

Ett målinriktat urval baseras på antaganden att man önskar upptäcka, förstå 
och få insikt. Man måste därför göra sitt urval på ett sätt som gör att man lär 
sig så mycket om möjligt. (Merriam, 1994, s. 61) 

En sökning med hjälp av gängse webbaserade sökverktyg, liknande den som 
genomfördes under pilotstudien, genomfördes sedan. Detta målinriktade sö-
kande resulterade i att tre tänkbara fallstudieobjekt identifierades. Dessa var 
webbplatserna Skaraborgswebben6, Lokaltidningen7 (LT) respektive Skaraborg 
Online8 (SOL) vilka alla tre var att betrakta som lokala elektroniska marknads-
platser enligt arbetsdefinitionen. Skaraborgswebben föll dock bort som tänkbart 
fallstudieobjekt då dess inriktning kom att ändras under det pågående arbetet 
(se avsnitt 4.1.4 nedan).  

LT hade en speciell avdelning inriktad mot handel som bar namnet Gallerian. 
Motsvarande funktion hos SOL hade upprättats genom ett samarbetsavtal med 
Torget Sverige och detta företags projekt ”Lokala Torg Västra Götaland” (detta 
beskrivs i avsnitt 4.2 respektive 4.3 nedan). Webbplatsernas bakomliggande 
företag Bromedia AB respektive Skaraborg Online HB kontaktades och visade 
sig vara intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter till mig. Jag var 
redan under pilotstudien i kontakt med det ena företaget – Bromedia då jag 
studerade deras webbplats Lusasken.com. 

Respektive fall var vid tidpunkten för studierna att betrakta som unikt och trots 
flera andra webbplatsers marknadsföringsbudskap och uttryckta utvecklings-
planer kunde inga fullfjädrade motsvarigheter identifieras. Ett sådant förhål-
lande är ytterligare en faktor som enligt litteraturen talar för fallstudiemetodens 
tillämpning (Yin, 1994). Utifrån pilotstudiens resultat uppfattades de valda 

                                                 
6 Se webbplatsen http://www.skaraborgswebben.com. 
7 Se webbplatsen http://www.lokaltidningen.net. 
8 Se webbplatsen http://www.skaraborgonline.com. 



 27

marknadsplatserna som längst fram i en utvecklingskedja. Ett alternativ till att 
gå vidare med de båda fallen hade varit att inrikta arbetet mot en av dessa 
marknadsplatser och genomföra en enfallsstudie.  

Ett sådant angreppssätt hade varit helt i linje med avhandlingens holistiska 
kunskapsbehov (se avsnitt 1.2.4). Jag önskade dock ha möjlighet att dra fallöver-
gripande slutsatser och jämföra aspekter av olika fall mot varandra. En sådan 
korsanalys kan innebära ökade möjligheter att applicera resultatet i situationer 
utanför fallet (Merriam, 1994). Även om antalet fall begränsas till två så anser jag 
att den ”komparativa förståelse” tillvägagångssättet innebär minskar riskerna 
för att fastna i situationsspecifika detaljer.  

2.3.2 Urval inom fallen 

De två fallstudierna innebar fokusering på webbplatserna som sådana samt 
informanter som representerade olika aktörskategorier. Avhandlingens fråge-
ställningar styrde dock intresset i första hand mot marknadsplatsernas värdar 
respektive affärsdrivande gäster (se avsnitt 1.2). Via telefonkontakt med marknads-
platsvärdarna blev jag, efter beskrivet ärende, helt enkelt hänvisad till lämpliga 
personer vilka i sin tur rekommenderade andra att tala med. Då den ena mark-
nadsplatsen visade sig ha ett delat värdskap (se avsnitt 4.3.1 nedan) innebar 
detta kontakter med två fristående företag. Vad gällde gästerna så innebar detta 
kontakter med representanter en rad anslutna från detaljistföretag.  

Därmed kan de två genomförda fallstudierna karaktäriseras som inbäddade. Ett 
inbäddat fall innebär att fallet innefattar olika delobjekt som studeras. En sådan 
studiedesign kan motverka att resultatet hamnar på en för hög abstraktionsnivå i 
relation till det förklaringsändamål en fallstudie ofta innefattar. (Yin, 1994) 

 Omfattningen av den population detaljister (affärsdrivande gäster) som fanns 
anslutna till respektive marknadsplats skiljde sig åt avsevärt. Då fallstudierna 
påbörjades fanns 43 företag anslutna till LT och 21 till SOL:s Lokala Torg. Likt 
valet av fallstudieobjekt anammades ett målinriktat urval då ett utsnitt av dessa 
företag kontaktades. Jag var därmed inte intresserad av att finna gäster som 
kunde anses representativa för respektive population utan snarare de jag kunde 
få ut mest av att kontakta. I linje med argumenten för valet av fall (föregående 
avsnitt) valdes de företag ut som erbjöd möjligheter till beställning och leverans. 
Vidare visade sig såväl Gallerian som Lokala Torg presentera gästaktörer som 
fanns lokaliserade utanför respektive marknadsplats geografiska målområde. 
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Dessa fick därmed endast ett sekundärt intresse då min strävan var att nå hel-
hetsförståelse. 

Större delen av LT:s 43 dåvarande gäster föll då bort och kvar blev fem företag 
att kontakta. Andelen gäster som stämde in på de uppsatta kraven var markant 
högre för den andra fallstudien – 6 av 21 företagen kopplade till Lokala Torg 
kontaktades. Jag tog sedan hjälp av värdföretagen Bromedia respektive Torget 
för uppgifter om lämpliga kontaktpersoner hos respektive gäst. Endast ett av de 
kontaktade företagen avböjde vidare medverkan. Tabell 3 visar de företag som 
kom att ingå i studien. 

Tabell 3 Fallstudiernas medverkande gäster 

       

SkaraborgOnline 
 Citylivs, Tibro 
 Wallgrens Rör, Skara 
 Ljudia, Mariestad 
 Sören Larssons TV-Service,  Mariestad 
 Kampes spinneriprodukter, Mariestad 

Lokaltidningen 
 Matkassen, Kristinehamn 
 Runes rör, Kristinehamn 
 Leksaken, Kristinehamn 
 Charterbuss Resetjänst, Kristinehamn 
 Parfymeri Cheri, Kristinehamn 

 

Initialt var tanken att även rikta in de empiriska studierna på de ideella gäster de 
två marknadsplatserna inhyste. Vidare förväntade jag mig att kunskapsbehovet 
implicerade datainsamling direkt kopplad (t.ex. genom intervjuer) till mark-
nadsplatsernas besökare. Även dessa förväntningar var kopplade till det ut-
tryckta behovet av helhetsförståelse (avsnitt 1.2.4). Kontakterna med värdaktörer 
och gäster gav dock ett rikt material och en insyn som överträffade mina för-
väntningar. Värdaktörerna delade t.ex. med sig av uppgifter rörande antal 
besökare, deras besöksmönster, de åsikter och önskemål dessa framställt angå-
ende marknadsplatsens utformning. Till detta kom gästernas information om 
besökarnas förehavanden och uttryckta önskemål. Därmed ansåg jag det inte 
nödvändigt med direkta besökarintervjuer. På motsvarande sätt ansåg jag det 
möjligt att bilda mig tillräckligt god uppfattning om de ideella gästernas föreha-
vanden utan direktkontakt med dem. Metodreflektionen i avsnitt 2.4.1 nedan tar 
upp dessa ställningstagandens eventuella påverkan på studiens resultat. 

2.3.3 Fallstudiernas datainsamling 

Som nämndes ovan innehöll fallstudierna (likt pilotstudien) såväl undersökning 
av webbplatsers innehåll som ett antal intervjuer och samtal med informanter. 
Under fallstudiernas datainsamlingsmomentet användes befintlig teori som 
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utgångspunkt för datainsamling och analys. Tillvägagångssättet skiljde sig alltså 
från pilotstudiens mer förutsättningslösa ansats där den framväxande interna 
teorin styrde datainsamlingens urval. Arbetet tog här stöd i den s.k. praktikteo-
rin (Goldkuhl & Röstlinger, 1998) som kommer att diskuteras vidare i  

avsnitt 3.4 nedan. Att betrakta den lokala elektroniska marknadsplatsen som en 
gemensam praktik genom applicering av den praktikgeneriska modellen (ibid.) 
visade sig fruktbar som utgångspunkt för att teoretiskt relatera och vidareut-
veckla pilotstudiens framarbetade kategorier. Datainsamling och analys var även 
under detta skede en växelverkande process där stöd för att ställa frågor och 
tolka svar kunde fås i modelltillämpningen.  

Kontakterna med företaget Bromedia (LT) ledde på mitt initiativ till ett genomfö-
rande av en s.k. verksamhetsdiagnos inriktad mot marknadsplatsens elektroniska 
köpcentrum (Gallerian). Att ställa verksamhetsdiagnos innebär tillämpning av 
en systematisk metod i syfte att skapa underlag för förändringsarbete. Detta 
genom att bland annat identifiera mål, problem och styrkor (Goldkuhl & Röst-
linger, 1988). Avgränsningen mot Gallerian kom sig av min egen intresseinrikt-
ning (jfr forskningsfrågorna avsnitt 1.2.1) men var också ett uttryck för att före-
taget vid den tidpunkten diskuterade en eventuell avyttring av denna verksam-
hetsdel. Tillvägagångssättet var sådant att jag genomförde ingående intervjuer 
med två personer (verksamhetschef respektive marknadsföringsansvarig) som 
enligt företaget var de mest insatta i Lokaltidningen och Gallerian. Inför dessa 
intervjuer hade såväl pilotstudiens kategorier som PGM-modellen använts som 
ett teoretiskt raster för formulering av lämpliga diskussionsteman (detta rasters 
påverkan diskuteras i kapitlen 3.4.2 respektive 7.3 nedan). Ett fruktbart delmo-
ment i verksamhetsdiagnosen var den gemensamma avstämning som jag till-
sammans med fem representanter från Bromedia genomförde. Vi diskuterade 
och reviderade då bl.a. den verksamhetsdefinition (Goldkuhl & Röstlinger, 1998) 
jag tagit fram utifrån de tidiga intervjuerna. Diagnosmomentet innefattade 
framställning av en grafisk illustration (över Lokaltidningens praktik) vilken 
tjänade som ett mycket användbart diskussionsunderlag (bilaga 4). 

Vidare hade jag möjligheten att ”beställa” sekundära data i denna fas av arbetet. 
Det rörde sig om det empiriska arbetet under en 10-poängsuppsats genomförd 
av de dåvarande Informatikstudenterna Per Persson (som då också var min 
kollega vid ESA-institutionen på Örebro universitet) och Magnus Sundset 
(Persson & Sundset, 2000). Min egen roll i sammanhanget var att fungera som 
inspirationskälla och då främst genom att delge mina egna erfarenheter från 
pilotstudien. Vidare fungerade jag som kontaktförmedlare mellan uppsatsskri-
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varna och värdföretaget Bromedia. Jag hade också möjligheten att vara med vid 
formuleringen av frågor inför deras åtta intervjuer samt i efterhand ta del av 
denna sekundära falldata i form av ljudupptagningar (illustrerat som sekundär 
falldata i figur 5 nedan). 

Utarbetandet av en verksamhetsdefinition utgjorde ett viktigt instrument för att 
samla in data även under den andra fallstudien (SOL). Då två olika förtag ge-
mensamt stod för värdskapet fanns dock inte något lika naturligt bollplank (och 
ej heller något uttalat intresse för att medverka) vid framställandet en övergri-
pande verksamhetsdefinition. Intresset från informanterna var stort trots att 
förutsättningarna för datainsamlingen skiljde sig från LT-fallet. Hos värdaktören 
Skaraborg Online HB intervjuades företagets marknadsansvarige och på Tor-
get.se ledde kontakterna fram till den person som varit ansvarig för projektet 
Lokala Torg sedan dess start sommaren 1997. 
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Figur 5 Fallstudiens intervjuer – primär och sekundär datainsamling 

Alla intervjuer under fallstudierna genomfördes med motsvarande teknik som 
under pilotstudien, dvs. med ljudupptagningar av delvis strukturerade inter-
vjuer där en förspecificerad intervjuguide användes som utgångspunkt och 
”checklista” (Se bilaga 3 för ett exempel på intervjuguide). Denna guide var 
emellertid dynamisk och kom att utvecklas under studiens gång. Jag fann det 
dock fruktbart att utöka min kvalitativa insamlingsteknik med att direkt efter 
intervjuerna teckna ned spontana reaktioner på intervjupersonernas sinnesstäm-
ning och sätt att respondera. Jag uppfattade denna teknik som en viktig orsak till 
att jag i efterhand upplevde det enkelt att, i fallstudiernas datamaterial, hitta 
tillbaka till nyanserna av vad som egentligen uttrycktes. Denna del av tillväga-
gångssättet utgjorde ett nyttigt komplement till den ”sammanfattningsteknik” 
jag valde att arbeta med (jfr avsnitt 2.2.2). En sådan teknik rekommenderas som 
kostnadseffektiv i jämförelse med kompletta utskrifter (Merriam, 1994) och 
anammades fullt ut under fallstudierna, då syftet som tidigare nämnts skilde sig 
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från pilotstudiens mer förutsättningslösa datadrivna teoribyggande. Intervjuerna 
med värdföretagens aktörer genomfördes vid besök på respektive arbetsplats 
och omfattade 1,5 till 2,5 timmar (bilaga2). De tio detaljisterna som valdes ut 
(enligt ovan), intervjuades genom telefonintervjuer som spelades in. Även dessa 
intervjuer var semi-strukturerade och varierade något i längd. Tiden 25-30 
minuter ger dock en fingervisning om omfattningen (se bilaga 2 för en översikt). 

 Datainsamlingen som rörde webbplatserna genomfördes i samma syfte som 
under pilotstudien med skillnaden att utgångspunkt togs i de framarbetade 
kategorierna. Tillvägagångssättet var också detsamma då jag genom att arbeta 
”uppkopplat” ville behandla datakällorna som levande kvalitativa dokument. 
Jag kompletterade dock denna dynamiska datainsamling med att kontinuerligt 
lagra en fullständig ögonblicksspegling av de båda webbplatserna LT och SOL. 
För detta ändamål använde jag programvaran Teleport Pro9 som möjliggör 
lagring av kompletta webbplatser med bibehållen struktur och stora delar av 
funktionaliteten. Därmed motverkade jag risken för att stå helt utan möjlighet att 
gå tillbaka i materialet den dag webbplatsen eventuellt togs ur bruk. 

2.3.4 Fallstudiernas analys 

Analysen från fallstudierna är möjlig att dela in i två faser vilka kan relateras till 
avhandlingens två övergripande forskningsfrågor (avsnitt 1.2.1).  

Den första analysfasen innebar att ”fylla på” pilotresultatets kategorier med 
ytterliggare data. I diskussionen om analysresultatet för pilotstudien presentera-
des de framarbetade kategorierna som deskriptiva eller substantiva koder (avsnitt 
2.2.3). Under fallstudieanalysen gick jag ett steg ytterligare och sökte relationer 
mellan begreppen. Kategorierna sattes in i ett sammanhang och relaterades 
därmed till varandra i en process av vad som brukar benämnas teoretisk kodning 
(Starrin, 1996). I detta fall var det dock inte fråga om ett sammanhang som växte 
fram endast ur det ”nya” empiriska materialet. Pilotstudiens begrepp fanns nu 
med som utgångspunkt och förkategorisering. Detta innebar att de första de-
skriptiva kategorierna kom att testas och i viss mån revideras utifrån de nyvun-
na erfarenheterna. I första hand gällde revisionen den tidigare uppfattningen om 
att betrakta ”vilka-kategorierna”: värd, besökare, gäst och innehållsleverantör som 
roller såsom de framställdes i Ågerfalk, Oscarson & Petersson (2000). Detta kom 

                                                 
9 Läs mer om denna programvara via webbadressen http://www.tenmax.com/teleport. 
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bl.a. att renodla kategorin innehållsleverantör och därmed frilägga egenskaper 
som tidigare inte uppfattats.  

Vidare skilde sig analysarbetet markant från pilotstudien genom den nämnda 
omständigheten med utgångspunkten i praktikteori. Datainsamlingens utgångs-
punkt i PGM kom även den att innebära en typ av förkategorisering av doku-
mentinnehåll och informanternas utsagor. Appliceringen av modellen innebar 
därmed att söka förstå marknadsplatsens specifika kontext på deduktiv väg (jfr 
t.ex. Svennning, 2000). Pilotstudiens framarbetade aktörskategorier kunde relate-
ras till varandra utifrån PGM. Olika aktörer kunde iklädas den allmängiltiga 
modellens roller vilket innebar att nya idéer och frågor uppdagades. Att betrakta 
marknadsplatsen som en gemensam praktik möjliggjorde översikt vilket gick i 
linje med det holistiska kunskapsbehov som stipulerats (avsnitt 1.2.4.). Nyttjan-
det av modellen förbättrade möjligheterna att jämföra de båda fallstudieobjekten 
som, trots kriterieurvalet, utåt sett var ganska olika. 

Modellappliceringen innebar även möjligheter till ett mer målinriktat sökande 
efter de ändamål olika aktörer kunde tänkas ha med sitt intresse för marknads-
platsen (jfr den första övergripande forskningsfrågan, avsnitt 1.2.1). Detta då 
genom modellens fokusering på att klarlägga olika klienters utnyttjande av de 
produkter som ”marknadsplatspraktiken” kan sägas producera (avsnitt 3.4.2). 
Som nämndes ovan resulterade pilotstudien förutom i identifieringen av aktörer 
även i en kategorisering av webbplatsernas innehåll (2.2.3). Även dessa fram-
trädde nu i ett tydligare sammanhang då kategorierna kunde relateras till olika 
identifierade ändamål. 

Vid fallstudien på Lokaltidningen innefattade den ovan nämnda verksamhets-
diagnosen hos företaget Bromedia momenten verksamhetsdefinition, verksamhets-
analys, problemanalys, målanalys, styrkeanalys samt analys av förändringsbehov 
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Hultgren, 2000). Dessa analysmoment innebar 
djupare inblick i företagets interna arbete vilket var lärorikt. Förutom det första 
analyssteget – verksamhetsdefinitionen – var dessa aktiviteter till stora delar att 
betrakta som sekundära i relation till avhandlingens frågeställningar. Jag bedö-
mer därmed inte en presentationen av diagnosens arbetssteg som motiverad här 
och nöjer mig med att exemplifiera den nämnda rapportens (Petersson, 2000) 
resultatdokumentation i bilaga 5.  

Enlig avsnittets inledning kan analysen under fallstudien delas in i två faser. 
Analysfas två var inriktad mot avhandlingens andra övergripande forsknings-
fråga och fokuserade därmed utformningen av marknadsplatsens IS. Via extern 
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teori om informationssystems handlingspotential (se vidare avsnitt 3.2.2 nedan) 
var det möjligt att koppla ihop (och värdera) IS-stöd och identifierade aktörsän-
damål. Detta då genom att fokusera de studerade marknadsplatsernas innehåll. 
Merriam (1994) skriver om detta sätt att genomföra teoretisk kodning som ”ett 
flexibelt samarbete mellan företeelse och teori”. Genomläsning och kodning av 
falldatan varvades under det att ”nya” teoretiska influenser kom att påverka det 
framträdande mönstret. 

Innehållskategorierna utgjorde i denna process basen för utvecklingen av två 
funktionalitetskategorier för den elektroniska marknadsplatsens informationssy-
stem. Namnen på dessa var affärsinriktad respektive icke affärsinriktad funktio-
nalitet. Att anamma funktionalitet som en huvudkategori i ett sammanhang av 
elektroniska marknadsplatser var även det ett utslag av stöd i befintlig kunskap 
(avsnitt 3.3.4 nedan) även om mitt eget perspektiv i hög grad förstås påverkade 
analysen. I begreppet marknadsplatsfunktionalitet läser jag in de handlingsmöj-
ligheter marknadsplatsen erbjuder som kommunikationskanal (se vidare avsnitt 
5.3.1 nedan). Utifrån detta styrdes analysarbetet mot ett intresse för stödjande IS-
utformning. Den affärsinriktade funktionalitetens utformning relaterades då bl.a. 
till teorier om möjligheterna i vad som här benämns som platsbundna elektroniska 
affärer (se vidare avsnitt 3.1.4 nedan).  

2.4 Metodreflektion 

I detta avsnitt förs en reflekterande diskussion kring vissa aspekter av det tillvä-
gagångssätt som använts i avhandlingsarbetet. Diskussionen sker med utgångs-
punkten att processens vägval påverkat slutresultatet och syftar till att öka 
möjligheten för läsaren att förstå och bedöma hur jag resonerat. 

2.4.1 Fallundersökningens giltighet 

En väsentlig fråga att ställa sig är huruvida det kunskapsbidrag denna avhand-
ling förmedlar kan anses vara giltigt (kunskapsbidraget diskuteras explicit i 
avsnitt 7.5 nedan). Följande giltighetsdiskussion är inte snävt begränsad utan 
avser flera olika aspekter som kan anses vara viktiga för undersökningens totala 
validitet. Ett sådant, brett betraktande av kvalitativa studiers validitet riktar 
uppmärksamheten mot giltigheten hos såväl undersökningsmetodik, datain-
samlingsmetodik, analys av data som resultat (Svensson, 1996).  

Då någon form av statistiskt säkerställande näppeligen är aktuellt för att stärka 
validiteten hos ett kunskapsbidrag av den karaktär som eftersökts här (avsnitt 
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1.2.4.) får man söka andra vägar. Gummesson (1985) lyfter fram vikten av access 
– de möjligheter forskaren har att komma nära den studerade empiri – som 
högst väsentlig i detta hänseende. Ett deltagande tillvägagångssätt, där infor-
manter aktivt involveras i forskningsprocessen, kan vara ett effektivt sätt att nå 
detta (Holmer & Starrin, 1993; Merriam, 1994). Som tidigare nämnts ledde mina 
kontakter med den ena fallmarknadsplatsens (LT:s) värdaktör just fram till ett 
arbetssätt med sådana samverkande inslag. I SOL-fallet fanns inte detta intresse 
hos någon av de två aktörer som delade på ”värdskapet” varför förutsättning-
arna såg annorlunda ut. Situationen i det senare fallet förde dock med sig möj-
ligheten att ta del av de två värdaktörernas uppfattningar om varandra vilket jag 
uppfattade som en god möjlighet att få vissa sakförhållanden verifierade.  

Intresset för min undersökning och därmed möjligheten att i efterhand få åter-
koppling på egna tolkningar var stor under såväl pilot- som fallstudie. I detta 
upplevde jag att min koppling till Forskarststation Bergslagen (se avsnitt 2.5.2 
nedan) i kombination med pilotstudiens urvalsgrund baserad på geografiskt 
närhet bidrog (se avsnitt 2.2.1). Flera av de kontaktade företagen kände till, och 
hade en positiv inställning till projektet redan innan de kontaktades av mig. 
Samma geografiska urvalsgrund kan emellertid kritiseras för att gå stick i stäv 
med det målinriktade urval som också beskrivs ovan (avsnitt 2.3.1). De mest 
intressanta datakällorna för att studera lokala elektroniska marknadsplatser 
borde ju rimligtvis inte vara knutna till ett visst geografiskt område. Jag vill då 
betona att det geografiska urvalet endast anammades under pilotstudien och att 
det inte heller då var tvingande10 för urvalet. Under sökandet efter lämpliga 
studieobjekt inför fallstudierna utgjorde Sveriges gränser den geografiska preci-
seringen. 

Man skulle emellertid även kunna ifrågasätta utfallet av avhandlingens urval 
med utgångspunkt i att ett av de studieobjekt jag kommit i kontakt med redan 
under pilotstudien så lämpligt kom att sållas ut – Bromedias webbplats Lokal-
tidningen.net (dock i dess tidigare version under namnet Lusasken.com, se 
bilaga 1. Föll det sig verkligen så lyckligt att en av de två mest intressanta svens-
ka tillämpningarna av det fenomen jag valt att studera redan stötts på under 
pilotstudien? Svaret på denna tillspetsade fråga är både ja och nej. LT:s av lokalt 
innehåll, levande diskussionsforum och fungerande handel tycktes vara unik. 
Problematiken kommer dock naturligt ur tillvägagångssättet att använda ett 

                                                 
10 Företaget bakom studieobjektet ”Skaraborgswebben” återfanns inte inom Forskarstation 
Bergslagens deltagande kommuner (se avsnitt 2.5.2 nedan).  
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kriterierelaterade urval (se avsnitt 2.3.1). Då pilotstudien syftade till att formu-
lera urvalskriterier kom detta skedes studieobjekt förstås ha stort inflytande. Det 
gällde då inte minst det ”lyckade” exemplet LT. Med liknande argument går det 
förstås att kritisera mitt konstaterande om att fallen är unika (vilket bl.a. är ett av 
motiven till att överhuvudtaget använda fallstudiemetoden enl. ovan). Beroende 
på hur finmaskigt jag som forskare väljer att väva mitt ”krieterienät” är förstås 
snart när alla tänkbara fall möjliga att på ett eller annat sätt lyfta fram som unika 
(avsnitt 2.3.2). Jag vill trots detta vidhålla att de båda fallen utgjorde sällsynta 
instanser, som idémässigt befann sig längst fram i den utveckling pilotstudiens 
informanter beskrev. 

Ytterligare en aspekt kopplad till tillvägagångssättets påverkan på validiteten rör 
datainsamlingens fokuseringen på värdar och gäster. Som nämndes ovan (av-
snitt 2.3.2) bedömde jag underlaget som tillräckligt för att nå det uttryckta beho-
vet av helhetsförståelse. En rekapitulation av de två övergripande forskningsfrå-
gorna påminner om att mina strävanden i den första frågan skulle ligga till 
grund för att besvara den andra (avsnitt 1.2.1). En grund som handlade om att 
identifiera och förstå de olika ingående aktörerna. Min bedömning var alltså att 
resultatet från det avgränsade tillvägagångssättet var tillräcklig. Jag är dock 
övertygad om att den perspektivväxling en kompletterande datainsamlig skulle 
ge (där såväl besökare som gäster i så fall intervjuades) också inneburit utökad 
förståelse och högre grad av validitet. 

Jag bedömer att såväl pilot- som fallstudiernas möjlighet att göra avstämningar 
mellan intervjuer och webbplatsernas levande innehåll inneburit en styrka. Detta 
även om intervjuerna endast till viss del handlade om innehåll, innebar väx-
lingen mellan de två datakällorna ökade möjligheter att bedöma giltigheten. Det 
rörde sig om en utsikt att kunna jämföra vad människor sa med vad de faktiskt 
gjorde, vilket anses vara en möjlighet högt upp på kvalitativa forskares önske-
lista (Repstad, 1992). 

En känd risk vid kvalitativa studier som inleds explorativt är att man som utfö-
rare blir alltför fäst vid sina inledande ”upptäckter”. I strävan att finna intres-
santa mönster får de första ”aha-upplevelserna” en oberättigat stor uppmärk-
samhet och arbetet får lätt en omedveten inriktning mot att endast söka verifiera 
data som bekräftar dessa. (Strauss & Corbin, 1998) 

I min process går denna diskussion uppenbart att koppla till de nämnda pilot-
kategorierna och deras behandling – hur kan jag t.ex. vara säker på att det inte 
finns fler aktörskategorier? Den explorativa pilotstudiens kategorier har ju 
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egentligen aldrig övergivits och har klart kommit att få en framträdande roll 
under stora delar av både genomförande och presentation. Avhandlingens 
initiala kategorier har emellertid reviderats löpande – inte minst utifrån fallun-
dersökningens senare delar (avsnitt 2.3.4). Jag anser dock att mitt tillvägagångs-
sätt: att förhålla de framarbetade kategorierna till mer generell teori är den 
aspekt som i störst utsträckning minskar den nämnda risken. Såväl applice-
ringen av praktikteorin som diskussionen om marknadsplatsers funktionalitet 
fick kategorierna att framträda i ett nytt ljus. Bland annat visade det sig att 
pilotstudiens aktörskategorier endast till viss del täckte in de aktörer som påver-
kade förutsättningarna för vad som sker på marknadsplatsen. 

2.4.2 Resultatets vidareförbarhet 

Mitt övergripande val att genomföra en kvalitativ fallundersökning får natur-
ligtvis konsekvenser vad gäller möjligheterna att föra den utvecklade kunskapen 
vidare. I kvalitativ metodlitteratur väljer man ofta att tona ned generalisering som 
eftersträvansvärt i hänseendet att uppnå hög vidareförbarhet hos fallstudier 
(Merriam, 1994; Yin, 1994; Strauss & Corbin, 1998). Det viktiga att sträva efter 
blir då istället att skapa förutsättningarna för att applicera fallresultat i andra 
situationer.  

I den här avhandlingen uttrycks denna strävan främst av tre aspekter. Den första 
är att metodkapitlet (kapitel 2) presenterar en detaljerad beskrivning av tillväga-
gångssättet. Kraften har alltså lagts på att beskriva hur respektive varför jag har 
gjort på ett visst sätt snarare än på hur man bör göra enligt litteraturen. Kraftsam-
lingen torde rimligtvis öka andra personers möjligheter att förstå hur olika delar 
av undersökningens resultat vuxit fram. Därmed borde dessa personer också 
själva kunna välja ut och använda de resultatdelar de anser applicerbara. Den 
andra aspekten kopplat till vidareförbarhet har att göra med det Yin (1994) 
benämner analytisk generalisering. Genom att ta stöd i, och relatera de elektro-
niska marknadsplatserna till allmängiltig teori om t.ex. verksamheter (se avsnitt 
3.4 nedan) tillåts andra förstå mina iakttagelser i ett större sammanhang. Därmed 
borde möjligheterna att dra nytta av avhandlingens kunskapsbidrag även i 
andra kontexter öka. Den tredje aspekten att lyfta fram är det biresultat som 
presenteras i avsnitt 7.3. Där har jag sökt att lyfta ut och presentera en samman-
fattning av det sätt att betrakta elektroniska marknadsplatser som vuxit fram 
under arbetets gång. Tanken bakom presentationen av detta ”ramverk” är att för 
ett ögonblick tona ned fallspecifika detaljer och normativt resultat för att förbätt-
ra möjligheterna att applicera avhandlingens sätt att betrakta elektroniska mark-
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nadsplatser på andra situationer (t.ex. på andra typer av elektroniska marknads-
platser). 

En aspekt som möjligen kunde höja vidareförbarheten ytterligare är en rikare 
och mer fristående beskrivning av det empiriska materialet i kapitel 4. Tanken 
med detta skulle i så fall vara att öka läsarens möjligheter att dra egna slutsatser. 
Detta är något som framhålls som eftersträvansvärt av t.ex. Merriam (1994) som 
skriver om ”rika” fallbeskrivningar. Min bedömning har emellertid varit att en 
empirinära analysdiskussion kompenserar just detta. 

2.5 Perspektivanalys 

I rollen som forskarstuderande upplever jag att man är högeligen påverkbar och 
receptiv gentemot sin nära omgivning. Påverkan kan gälla allt från vetenskapligt 
synsätt och formulering av frågeställningar till metodval. Jag menar dock inte att 
denna påverkan med nödvändighet är något negativt. Studiesituationen som 
sådan kan naturligtvis ändå genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt likväl 
som studierna kan genomföras med bibehållen integritet. Jag anser att ett led i 
det senare är att, i den mån det är möjligt, försöka betrakta och bedöma mitt eget 
seende utifrån den miljö i vilken jag verkar. Då en sådan självbetraktelse natur-
ligtvis är svår torde en beskrivning av närmiljön och den genomförda studiens 
sammanhang öka möjligheterna för andra att göra en sådan bedömning. 

2.5.1 Närmiljön som informatikforskare 

Jag ingår som doktorand i forskningsgruppen ”Verksamhetsutveckling, IT-
användning, styrning och samverkansformer (VITS)11” och bedriver mina fors-
karstudier vid IDA-institutionen, Linköpings universitet. Min arbetsplats är 
dock ESI-institutionens informatikämne vid Örebro universitet där majoriteten 
av forskarsstuderande kollegor även de har kopplingar till nämnda nätverksba-
serade forskningsgrupp. Vidare ingår jag i en ämnesövergripande gemenskap 
vid mitt hemuniversitet – forskningsprogrammet "Elektroniska Affärer och 
Logistik" (EAL). Till detta skall också läggas min relation till redan nämnda 
Forskarstation Bergslagen. Nedan kommer jag att föra en diskussion kring hur 
närmiljön kan tänkas ha påverkat det genomförda avhandlingsarbetet.  

Mitt forskarutbildningsämne är informationssystemutveckling vilket VITS-
gruppens medlemmar närmar sig på olika sätt och utifrån olika intresseinrikt-

                                                 
11 Se vidare på forsmningsgruppen VITS webbplats http://www.vits.org/. 
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ningar. En gemensam linje som i hög grad även gäller mitt eget arbete är bedri-
vandet av forskning som präglas av en strävan mot ”praktiskt välgrundad 
forskning”. I denna strävan ingår kombinationen av ”praktisk relevans” och 
”akademisk kongruens” där empiri och teori står i direkt utbyte med varandra 
(Christiansson, 1998). Jag uppfattar dock denna eftersträvade växelverkan som 
den tydligaste gemensamma nämnaren i min totala forskningsmiljö. Beskriv-
ningen stämmer således väl även för andemeningen i såväl Forskarstation Berg-
slagen som EAL-programmet vid Örebro universitet. Detta framträder t.ex. 
ganska tydligt i EAL:s programförklaring: 

Örebro universitet sätter alltså den moderna människan i centrum och strä-
var efter genuin helhetssyn. Den massiva satsningen på forskning om elek-
troniska affärer genererar kunskaper, inspiration och idéer. Målet är att på 
vetenskaplig grund öka förståelsen för de förändringar som sker i affärslivets 
funktionssätt. Målet är också konkreta kunskaper och idéer för näringslivet –
 och speciellt för de företag som gått in som partners i satsningen. (EAL, 
2002) 

I praktiken har programmet inneburit att jag under mina forskarstudier haft 
goda möjligheter till ämnesövergripande interaktion. Inte då minst genom 
löpande diskussioner med forskarstuderande med sin hemvist i andra ämnen 
(t.ex. företagsekonomer, statistiker och logistiker) men som likt mig arbetar inom 
det breda området elektroniska affärer. Den ämnesövergripande karaktären har 
också genomsyrat programmets löpande verksamhet i form av gemensamma 
forskarutbildningskurser och seminarieverksamhet vilket förstås satt sina spår 
även i denna avhandling. Den största konsekvensen av dessa förhållanden har 
antagligen varit en implicit påverkan på arbetets ”helhetsfokus”. De kontinuer-
liga diskussionerna fick mitt intresse att under arbetets gång breddas mot de 
”ekonomiska egenskaperna” av elektroniska marknadsplatser (se avsnitt 3.3.3) 
såväl som av det jag här kommit att benämna platsbundna affärer (se avsnitt 
3.1.4). Troligen skulle mina slutsatser sett lite annorlunda ut (kanske mer inrik-
tade på praktisk systemutveckling) utan dessa influenser. 

Den del av närmiljön som tydligast går att spåra i denna avhandlingstext är dock 
antagligen tillhörigheten i VITS-gruppen. I denna gemenskap har avhandlingens 
kapitel seminariebehandlats och här återfinns också mina båda handledare 
filosofie doktor Karin Axelsson och professor Göran Goldkuhl. De mest uppen-
bara influenserna återfinns i tillämpningen av en gemensam teoretisk ”verk-
tygslåda” där jag likt flera av mina kollegor använt allmängiltiga modeller 
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utvecklade inom gruppen. Detta gäller då främst användningen av PGM- (se 
avsnitt 3.4.1) respektive BAT-modellen (avsnitt 3.1.3). Denna modellanvändning 
för också med sig att arbetet vilar på en bas av bakomliggande teori som delas 
med flera av VITS-kollegorna. 

Den beskrivna situationen delas sannolikt med andra forskargrupper men är väl 
värd att reflektera över. Risken torde annars vara stor att mitt kunskapsbidrag 
förringas mot bakgrund av att tillvägagångssättets felaktigt uppfattas som ”na-
velskåderi”. Jag vill därför lyfta fram upplevda risker såväl som möjligheter till 
kvalitetshöjning jag upplevt i utnyttjandet av den gemensamma verktygslådan. 
Innan denna diskussion förs vill jag emellertid understryka den för mig självkla-
ra utgångspunkten att min hantering av gemensamma teoretiska verktyg inne-
fattar en grundlig värdering av deras lämplighet för mina egna ändamål (vilket 
jag hoppas framgår i avhandlingens övriga avsnitt). 

I detta avhandlingsarbete har jag på olika nivåer tagit stöd i teorier om mänskligt 
handlande (detta behandlas i avsnitt 3.1.2 nedan). Detta främst genom att såväl 
PGM som BAT delvis är baserade på dessa teorier men även genom att anamma 
ett sätt att betrakta IS (se avsnitt 3.2.2 nedan).  

Appliceringen av den delade teoretiska utgångspunkten har inneburit möjlig-
heter att på nära håll kunna sätta sig in i andra personers arbete med olika till-
lämpningar. Jag har alltså även haft möjligheten att ta del av kollegors strä-
vanden att fördjupa den handlingsteoretiska kopplingen till ämnesområdet (se 
t.ex. Goldkuhl, 1996b; Eriksson, 2000; Lind, 2001). Utifrån detta bedömer jag att 
mina möjligheter att identifiera och förstå konsekvenserna av den valda ut-
gångspunkten varit goda. Detta då i jämförelse med om jag som enskild forskar-
studerande externt funnit stöd i en lika användbar teoretisk utgångspunkt. Jag 
uppfattar att situationen gjort det möjligt för mig som forskarstuderande att nå 
nödvändigt teoretiskt djup utan att det skett på bekostnad av den egna kun-
skapsutvecklingens övriga aspekter. Med nödvändigt djup avser jag här speci-
fikt min strävan att nå helhetsförståelse över det studerade fenomenet – att sätta 
in den lokala elektroniska marknadsplatsen i ett större sammanhang (jfr avsnitt 
1.2.4).  

Under min process har emellertid tankar och idéer ibland tagit omvägar och stött 
på återvändsgränder just tack vare delaktigheten i forskningsgruppens gemen-
skap. Jag har efterhand förstått att mina initiala och ofärdiga tankemönster 
(kopplat till empiriska iakttagelser) ibland kom att verifieras alltför snabbt under 
intern seminarieverksamhet, just tack vare att det situationsspecifika iklätts en 
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igenkänd terminologi. Aktsamhet mot att teoretiska ramverk leder till förhastade 
slutsatser om vad som sker i empirin, är förstås alltid nödvändigt. Poängen här 
är att sammansättningen av personer med samma ”glasögon” (men med varie-
rande inblick i det situationsspecifika) ibland kan förvärra ett felslut. Å andra 
sidan har jag upplevt att samma språkbruk just möjliggjort fruktbart utbyte med 
VITS-kollegor med helt andra ämnesinriktningar. Vitt skilda tillämningar blir 
möjliga att jämföra och dra lärdom av. 

2.5.2  Medverkan i Forskarstation Bergslagen 

Detta avhandlingsarbete utgör i sig en del i projektet Forskarstation Bergslagen. 
Projektet har utgjort ett sammanhang som influerat såväl val av forskningspro-
blem som tillvägagångssätt för detta arbete (se till exempel diskussionen om val 
av fall i avsnitt 2.2.1). För att kunna diskutera dessa influenser görs först en 
redogörelse för projektets idé och upplägg.  

Forskarstation Bergslagen12 var ett treårigt projekt där Arbetslivsinstitutet (ALI), 
elva kommuner13 och universiteten i Karlstad och Örebro samverkade för att 
skapa nya arbetstillfällen. Det övergripande syftet med projektet är att:  

Stödja lokala projektidéer som underlättar tillkomsten av nya jobb; samman-
föra forskning vid universiteten med de konkreta utvecklingsfrågorna i kom-
munerna; förbättra kontakten mellan kommunerna och universiteten. (FUS, 
2001) 

Projektets personella resurser har innefattat två väsentliga grupper i form av s.k. 
projektutvecklare och doktorander. Vardera grupp bestod av ca 10 personer.14 
Projkektutvecklarrollens arbetsuppgifter har inneburit att initialt driva olika 
lokala och regionala delprojekt vars inriktning varit just att generera arbetstill-
fällen. Spännvidden på delprojektens inriktning har varit stor. Exempel på 
projekt är: ”etablering av ekologiskt byggcentrum”, ”satsning på småskalig 
livsmedelsindustri” samt ”informationsverksamhet om elektronisk handel”. 
Doktoranderna har bedrivit forskarutbildning i en tvärvetenskaplig forskarskola 
med gemensam seminarie- och kursverksamhet med inriktning mot regional 

                                                 
12 Projektet är treårigt och hade sitt operativa avslut den 31 december 2000, för mer information 
se Arbetslivsinstitutets webbplats http://www.niwl.se. 
13 De deltagande kommunerna är Degerfors, Filipstad, Hagfors, Hällefors, Karlskoga, Kristine-
hamn, Lindesberg, Ljusnarsberg, Munkfors, Nora och Storfors. 
14 Antalet tjänster har varierat något under projektets gång. 
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utveckling. Vidare har doktoranderna i förekommande fall agerat som utredare 
och diskussionspartner i de nämnda delprojekten. 

Forskarstation Bergslagens var huvudprojektet i ALI:s forskningsprogram: 
”Programmet för regional utveckling i Bergslagen” vars förklaring lyfter fram 
följande två områden som centrala: 

Forskningssyftet är att förbättra kunskaperna om samverkansprocesser i re-
gional utveckling och pröva nya vägar för samhällsforskningen […] Det 
praktiska syftet är att skapa nya varaktiga arbetstillfällen och stärka regio-
nens näringsliv. Ambitionen är att vara aktör i en förändringsprocess och 
samtidigt kunskapssökande. (ALI, 2000)  

Insatser för regional utveckling innebär att motverka avtagande näringsaktivi-
teter och utflyttning från en region (SOU, 1998:19). Vidare ämnar man med dessa 
insatser motverka de konsekvenser som utflyttning får (Otter & Svensson, 1998). 

Jag upplever det inte som att min roll som doktorand vid Forskarstationen 
inneburit vare sig påtvingad begränsning eller en uttalad styrning. Forskarsta-
tionens inriktning har däremot inspirerat till formulering av avhandlingens 
frågeställningar samt varit ett av motiven till en geografisk avgränsning vid 
pilotstudiens datainsamling. Influenserna till avhandlingens frågeställningar 
finns i kopplingen mellan studieområdet lokala elektroniska marknadsplatser 
och regional utveckling. Intresset har dock endast funnits i bakgrunden eftersom 
jag inte strävat efter att ta reda på huruvida lokala marknadsplatser verkligen 
genererar den utveckling forskarstationsprojektet i stort eftersträvat. Man skulle 
kunna uttrycka det som att en implicit hjälphypotes (jfr Föllesdal, Wallöe & 
Elster, 1995) nyttjades under arbetets trevande inledningsskede. Denna hypotes 
skulle uttalat lyda ”lokala elektroniska marknadsplatser har potential för att 
generera regional utveckling”. Vilket alltså var ett antagande vars riktighet 
aldrig var ämnat att direkt prövas. Hjälphypotesen användes istället som ut-
gångspunkt för generering av avhandlingens forskningsfrågor. Jag vill dock inte 
tona ned betydelsen av relationen mellan mitt eget forskningsområde och aspek-
ter av regional utveckling. Ämnet har löpande tangerats vid samtal och intervju-
er under de empiriska studierna. 
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3 Referensram – utgångspunkter i befintlig kun-
skap 

Detta kapitel syftar till att presentera avhandlingens utgångspunkter i befintlig kunskap. 
Presentationen framställer den teoretiska referensram som används för att tillgodose 
avhandlingens kunskapsbehov (se avsnitt 1.2.4). Kapitlets innehåll är därmed inriktat 
mot att relatera fenomenet lokal elektronisk marknadsplats till befintliga teorier och 
begrepp. Denna relatering innebär också att jag klassificerar fenomenet utifrån mina 
egna tolkningar. En sådan klassificeringsprocess innebär med nödvändighet ett antal 
vägval vad gäller att förhålla sig till andra människors dokumenterade vetande. Refe-
rensramens (och kapitlets) innehåll är därmed sammantaget även att betrakta som en 
indirekt redovisning av ett valt perspektiv. Att sätta in det egna studieområdet i ett 
sammanhang av befintlig kunskap utgör också ett led i avhandlingens strävan att bidra 
med såväl förståelse som förklaring (se avsnitt 1.2.4). Referensramens delar relateras 
löpande till avhandlingens frågeställningar och den arbetsdefinition som presenterades 
ovan (se avsnitt 1.1.4).  

Kapitlet behandlar inledningsvis begreppet elektroniska affärer i en situation bunden till 
en specifik plats (avsnitt 3.1). Det är också i detta ljus IS-begreppet därefter diskuteras – 
en viss typ av IS möjliggör en elektronisk men platsbunden affärskanal (avsnitt 3.2). 
Kapitlets senare del belyser en elektronisk marknadsplats ur litteraturens olika perspektiv 
(avsnitt 3.3) och erbjuder avslutningsvis ett eget alternativ. Detta alternativ innebär att 
betrakta marknadsplatsen som en gemensam praktik (avsnitt 3.4). 

3.1 Elektroniska affärer 

Förståelsen av sammanhanget lokala elektroniska marknadsplatser innefattar en 
fokusering av de affärer som utförs via denna kanal. Att göra affärer elektroniskt 
beskrivs i detta avsnitt som en kommunikationsprocess där köpare och säljare 
riktar olika IT-stödda affärshandlingar mot varandra. Sammanhanget för affärsin-
teraktionen på denna typ av marknadsplats bennämns som platsbunden (vilket 
förespråkas framför attributet ”lokal” nedan). Vidare diskuteras de traditionella 
detaljisternas situation: ”hotet” från nya konkurrenter och möjligheterna att 
verka som flerkanalsaktör (jfr diskussionen i avsnitt 1.1.3 ovan). 
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3.1.1 Elektroniska affärer – termer och begrepp  

Elektronisk handel är en term som förekommit mycket i svensk litteratur de se-
naste åren. Termen har dock allt oftare kommit att kompletteras och ibland 
ersättas av elektroniska affärer. Som stöd för nedanstående diskussion bör dock 
följande klassiska15 förtydligande av förhållandet mellan term, begrepp och feno-
men göras: med term avses här det ord som används för att benämna ett visst 
begrepp. Begreppet å sin sida innebär en viss föreställning om det fenomen – 
den del av ”verkligheten” – det refererar.  

Fredholm (2000) reder ut denna utveckling och konstaterar att termen elektronisk 
handel från början handlar om en översättning av engelskans electronic trading. 
Den senare termen avsåg tillämpning av elektronisk dokumenthantering med 
hjälp av EDI-standarden16. Det efterföljande electronic commerce (EC) avsåg dock 
ett bredare begrepp än electronic trading och inbegrep såväl EDI-tillämpning 
som andra former för att kommunicera digital affärsinformation. I Sverige kom 
dock termen elektronisk handel att leva vidare och började något olyckligt att 
användas även för det bredare begreppet EC (ibid.). 

I begreppsdiskussioner av senare datum vill man dock ta ett ännu bredare grepp 
om området. Detta får konsekvensen att även EC-begreppets omfattning kom-
mer till korta och framställs som en delmängd av det vidare begreppet electronic 
business (EB).  

E-Business is the integration of systems, processes, organisations, value 
chains and entire markets using Internet-based and related technologies and 
concepts. Electronic Commerce is merely a part of E-Business and is limited 
essentially to marketing and sales processes. (Schmid, Eppler, Lechner, 
Schmid-Isler, Stanoevska, Markus & Zimmermann, 1999, s. 14) 

Ett vanligt förekommande sätt att renodla de båda begreppen är att begränsa EC 
begreppets betydelse till att innefatta utåtriktade aktiviteter, vilka berör kunder, 
leverantörer och externa partners (se t.ex. Bartels, 2000; Deitel, Deitel & Steinbuh-
ler, 2000; Norris, West & Gaughan, 2001; Schnider & Perry, 2001). Electronic 

                                                 
15 Klargörandet av dessa förhållanden får anses vara klassisk då det bygger på Ogden och 
Richards (Ogden & Richards, 1989) diskussion från 1923 som refereras mycket flitigt i allehanda 
sammanhang. 
16 Förkortningen EDI står för Electronic Data Interchange och rör standardiserad meddelande-
hantering för olika typer av affärsdokument.     
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business omfattar då förutom de externa aktiviteterna även intern verksamhet 
som t.ex. produktion och produktutveckling. Intressant nog uttrycks denna 
särskiljning inte sällan i samma källor som trots allt förespråkar en användning 
av EC-begreppet även för att beteckna det breda sammanhanget. Argumenten 
för detta förvirrande tilltag rör då det pragmatiska i att behålla en väletablerad 
benämning. 

Det svenska begreppet elektroniska affärer kan sägas motsvara electronic business 
eller om man så vill; electronic commerce i dess vidaste bemärkelse. Det är också 
vanligt förekommande att kategorisera och benämna de elektroniska affärerna 
utifrån en beskrivning av de parter som gör affärer med varandra – Turban et al. 
(2002) identifierar inte mindre än elva sådana sammansättningar (utifrån en vid 
definition av elektroniska affärer). De tre vanligaste typerna är dock företag-till-
företag, företag-till-konsument och konsument-till-konsument (ibid.). Fredholm, 
(2000) riktar uppmärksamheten mot den typ av transaktioner som sker och 
skiljer utifrån detta perspektiv elektroniska affärer från elektronisk handel genom att: 

… det [elektroniska affärer] tydligare talar om att tekniken inte bara kan 
användas för handel, utan för i princip all slags affärsverksamhet, t ex betal-
ningar, transporter och försäkringar. (ibid., s 12) 

I den här avhandlingen används elektroniska affärer i linje med den vida inne-
börd som nämndes ovan. Den lokala marknadsplatsens elektroniska affärer görs 
till största delen mellan företag och konsument (populärt benämnd ”business to 
consumer – B2B” i engelskspråkig litteratur). Men vad innebär egentligen detta 
”görande”? För att det skall vara meningsfullt att anamma begreppet elektro-
niska affärer bör dock diskussionen föras ett steg vidare. Detta genom att för-
djupa det som t.ex. Schmid (1997) benämner som processer. 

3.1.2 Affärer som en kommunikationsprocess 

Ett sätt att betrakta vad som sker då två eller flera parter gör affärer är att be-
skriva skeendet i termer av processer. Att ta utgångspunkt i en verksamhets 
processer – processorientering – har länge ansetts vara centralt inom både forsk-
ning och näringsliv. Denna utgångspunkt är mycket utbredd i litteraturen om 
elektroniska affärer där ett gängse grepp är att förhålla sig till s.k. affärsprocesser 
(jfr Schmid et al., 1999; Timmers, 1999; Fredholm, 2000; Schnider & Perry, 2001; 
Turban et al., 2002). 
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Processorienteringen kan allmänt beskrivas som syftande till att uppnå ökad s.k. 
kundfokusering och därmed bättre möjligheter att urskilja de delar av verksam-
heten som genererar värde för kunderna. Processorientering är också nära för-
knippat med olika koncept för verksamhetsförändring som t.ex. Business Process 
Re-engineering (Hammer, 1990). IT betraktas som en nyckelkomponent i sam-
manhanget och lyfts fram som stöd för kommunikation och rationalisering. Inom 
processorienteringen har ett antal olika angreppssätt med processer i fokus 
använts och studerats: ”process simplification”, ”process improvement”, ”pro-
cess re-engineering” och ”process redesign” är benämningar på några av dessa 
(Lee & Dale, 1998). Processorientering innebär en strävan att komma ifrån be-
traktandet av en verksamhet som funktionsbaserad (Harrison, 1998). Detta kan 
åstadkommas genom att identifiera de flöden eller kedjor av aktiviteter som 
tillsammans genererar nytta för en kund. Dessa kedjor – processerna – skär tvärs 
genom verksamhetens traditionellt vertikala funktioner som t.ex. interna avdel-
ningsgränser.  

En process har naturligtvis definierats på olika sätt av olika författare, men 
områdets litteratur erbjuder ändå ett antal gemensamma drag. Harrison (1998) 
ger en överskådlig bild och lyfter fram följande processdefinition som kärnfull 
och representativ: 

A business process is a system performing activities with the help of people 
and machines attempting to transform input to outputs that fill the require-
ments made by customers outside the process boundaries. (Pandya, Karls-
son, Sega & Carrie, 1997, s. 504) 

Lind (2001) identifierar två huvudsakliga hållningslinjer vad gäller litteraturens 
betraktandet av processbegreppet: det transformationsorienterade respektive det 
kommunikationsorienterade synsättet. Det förra kan likställas med en traditio-
nell och dominerande syn medan det senare framställs som ett alternativt syn-
sätt, vilket kompletterar och bidrar till ett utvecklat processbegrepp (ibid.). Den 
traditionella synen innebär ett flödesorienterat betraktande där verksamheten 
består av en följd av delprocesser som transformerar någon form av input till 
output (ibid.). Denna syn på processer har emellertid kommit att kritiseras och 
vidareutvecklas. Keen (1997) skriver om ”the process paradox” och visar på 
problem med att identifiera ”rätt” processer (dvs. välja ut de processer som är 
önskvärda att arbeta vidare med). Annan kritik rör svårigheterna i att tydligt 
avgränsa en process har också förts fram (se t.ex. Davenport, 1993; Lind, 1996).  
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Förespråkare för det kommunikationsorienterade synsättet kritiserar fokuse-
ringen på processers transformation, dvs. att input omvandlas till output. Den-
ning och Medina-Mora (1995) menar t.ex. att fokuseringen innebär att skjuta 
bredvid målet, vad gäller att säkerställa nytta för kunden. Författarna anser att 
mellanmänskliga åtaganden förbises och åberopar istället vikten av ett intresse 
för koordination. Goldkuhl (1995) påpekar att den traditionella processsynen 
alltför ensidigt kommit att fokusera på produktionen inom en verksamhet. 
Processernas affärskaraktär framgår inte varför denne föreslår en definition där en 
affärsprocess utgör ett specialfall av operativ verksamhetsprocess (ibid.). 

Affärsprocessen som kommunikation 

Det kommunikationsorienterade sättet att betrakta och förstå processer tar sin 
utgångspunkt i teorier av språkfilosofer som Austin (1979), Searle (1969) och 
Habermas (1990). En poäng i denna teoretiska utgångspunkt är att använd-
ningen av språket (då människor kommunicerar), i sig innebär handling. Yttran-
den är inte begränsade till att beskriva omvärlden utan kan även förändra den. 
Det blir därmed möjligt att beskriva kommunikation som den situation då en 
sändare utför talhandlingar adresserade till en mottagare. 

En något förenklad men användbar utgångspunkt då man beskriver kommuni-
kation är att utgå från en situation där information överförs mellan två männi-
skor. Informationen kan föras över antingen direkt ”via den ena människans 
kroppsaktivitet” eller indirekt ”via något hjälpmedel för kommunikation” 
(Allwood, 1986, s. 1). Enligt det kommunikationsorienterade sättet att betrakta 
affärsprocesser kan emellertid också utbyte av varor betraktas som inslag i 
kommunikationen. Utförandet av sådana utbyteshandlingar är bärare av infor-
mation med riktning mot mottagaren. Egenskaperna hos talhandlingar är såle-
des inte begränsat till att gälla språklig kommunikation, även dessa materiella 
handlingar kan ha samma funktion (Dietz, Goldkuhl, Lind & Reijswoud, 1998). 
För att avleda uppmärksamheten från det sagda (och skrivna) kan utgångs-
punkten för detta betraktelsesätt benämnas kommunikativt handlande (ibid.). 

IT-stödda affärshandlingar 

Utifrån diskussionen ovan är det möjligt att beskriva affärsprocesser som bestå-
ende av affärsinteraktion, dvs. ett skeende där två parter utför handlingar riktade 
mot varandra. Sådana handlingar kan kallas för affärshandlingar. För att uppnå 
hög kvalitet på affärshandlingar, krävs att parterna ömsesidigt upplever resul-
tatet av kommunikationen som värdefull (Eriksson, 2000). Förutsättningarna för 
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en sådan ömsesidighet bygger i sin tur på den kommunicerade informationens 
validitet. De krav man kan ställa på kommunikationen är att informationen skall 
vara; möjlig att förstå, överensstämmande med faktiska förhållanden, spegla 
sändarens ärliga intentioner samt följa sammanhangets accepterade normer. 
Förutsättningarna för att kommunikationen skall kunna betraktas som lyckad är 
därmed att den håller hög kvalité och att mottagaren accepterar affärshand-
lingen som giltig (jfr Habermas, 1984). 

Att göra affärer betraktas i denna avhandling just som utförandet av affärshand-
lingar och begreppet elektroniska affärer kan i linje med resonemanget ovan 
uttryckas som: affärshandlingar vilka stöds av IT-system. Begreppet elektroniska 
affärer används då på en allmängiltig nivå vilket inte innebär någon konflikt 
gentemot den tidigare begreppsdiskussionen i avsnitt 3.1.1.  

3.1.3 Olika faser av affärsinteraktion 

Ur den kritik mot den ”traditionella” synen på affärsprocesser som nämndes 
ovan, har den handlingsbaserade s.k. affärsaktsteorin (Business Action Theory – 
BAT) vuxit fram (Goldkuhl, 1996a, 1998c). Det uttalade syftet med teorin är (1) 
bättre förståelse av affärsprocesser och (2) att utgöra ett ramverk för utvärdering 
och design av affärsprocesser och stödjande informationsteknik (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1998). I BAT fokuseras de handlingar som utförs av och de relationer 
som uppstår mellan processens två aktörer säljare och köpare. Modellen poäng-
terar det värdeutbyte som sker genom affärshandlingarnas utförande. Utbyte 
implicerar en interaktiv process dvs. att båda parter utför handlingar. Som grund 
för detta utbyte lägger teorin stor vikt vid ömsesidig förståelse och kraven på 
kommunikationskvalité som nämndes ovan. För att förstå hur de olika hand-
lingarna är relaterade till varandra, har affärsprocessen indelats i generiska faser 
(Goldkuhl, 1998c). De sex faserna finns uttryckta i den s.k. affärsgeneriska modellen 
vilken utgör ett centralt inslag i affärsaktsteorin. Modellens allmängiltiga karak-
tär gör den möjlig att applicera på olikartade situationer. Här kommer den 
främst att användas för att sätta in de affärshandlingar som sker på den elektro-
niska marknadsplatsen i affärsprocessens sammanhang. 

Teoretiska modeller 

Innan den affärsgeneriska modellen beskrivs kan det dock vara på sin plats att 
temporärt höja abstraktionsnivån i denna referensramsdiskussion. Detta för en 
reflektion kring just ”modellbruk”. Avhandlingsarbetet har löpande tagit stöd i 
olika teoretiska modeller (jfr avsnitt 2.1) på olika nivåer. Teoretiska modeller 
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brukar förklaras som verktyg för att ”bemästra komplexitet” – medel för att göra 
det svårgripbara överskådligt och hanterbart (Allwood, 1989b). En modell är en 
representation där vissa, för syftet intressanta, egenskaper lyfts fram medan 
andra kan tonas ner (Föllesdal, Wallöe & Elster, 1995). Modeller som tjänar detta 
syfte kan dock vara av olika karaktär. Allwood (1989b) menar att ett särskiljande 
karaktärsdrag är en modells relation till den verklighet som representeras (det 
som modelleras). Därmed kan man tala om tre olika typer av modeller (ibid.): 

1. Ikoniska modeller där relationen består i likhet. Bilder och diagram används 
ofta i denna typ av modell. 

2. Indexikala modeller. Här rör det sig om ett orsakssamband – en kausal relation. 
Denna typ av modell är förekommande i olika mätsituationer (t.ex. en EKG-
mätning inom medicinen) 

3. Symboliska modeller har en godtycklig konventionell relation till verkligheten. 
I denna typ av modell handlar det mycket om användning av formaliserade 
beskrivningar i naturligt (eller artificiellt) språk. 

Den affärsgeneriska modellen 

Vad gäller BAT-modellen så kan denna beskrivas som symbolisk innehållande 
vissa ikoniska klargöranden. Ett viktigt inslag är den textbaserade beskrivningen 
av ett antal generiska affärsfaser. Modellen inkluderar också en grafisk beskriv-
ning av förhållandet mellan de olika faserna (se figur 6). De generiska faserna 
kommer löpande att användas som referenspunkt då olika situationer av affärs-
görande diskuteras i denna avhandling. Faserna är enligt modellen sex till anta-
let och kan kortfattat beskrivas som följer (Goldkuhl, 1998c):  

1. Förutsättningsfasen 

Den inledande fasen rör identifikation och upprättande av förutsättningarna för 
affärsinteraktion. För köparen innebär denna fas att identifiera någon form av 
behov som bedöms möjligt att införskaffa externt. För säljaren handlar det om att 
fastställa den förmåga man besitter vad gäller att tillgodose ett behov hos en 
tänkt köpare. 
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2. Exponerings- och kontaktsökandefasen 

Köparens önskemål och efterfrågan ligger här till grund för att specificerat 
kunna söka i marknadens utbud. Säljaren å sin sida inriktar sig på att söka 
kontakt genom att på olika sätt exponera och erbjuda den egna kapaciteten. 

3. Kontaktetablerings- och förslagsfasen 

När säljare och köpare funnit en tänkbar part etableras kontakten dem emellan. 
Därmed kan affärsinteraktionen övergå till förhandlingar baserade på förslag 
utifrån parternas önskemål och erbjudanden. Dessa förslag kan vara mer eller 
mindre standardiserade. 

4. Kontraktsfasen 

I denna fas upprättas någon form av överenskommelse eller kontrakt som regle-
rar kommande handlingar. Detta innebär således ett ömsesidigt åtagande bland 
annat i form av köparens beställning samt säljarens löfte om leverans. 

5. Fullföljandefasen 

I denna fas genomförs de överenskomna handlingarna om kontraktet hålls. 
Säljaren förser köparen med det som enligt överenskommelse skall levereras. 
Köparen fullföljer sitt åtagande genom att genomföra betalningen. 

6. Avslutningsfasen 

Den avslutande fasen innefattar utvärdering av hur väl fullföljandet överens-
stämmer med parternas åtaganden. Möjligen leder ett missnöje från någon av 
parterna till upprepade anspråk angående det som avtalats. Det kan t.ex. röra sig 
om en köpare som anmärker på en otillfredsställande utformning av levererade 
produkter. 

En affärsprocess är enligt detta betraktelsesätt iterativ vilket innebär att hand-
lingar mycket väl även kan leda till interaktion i en tidigare fas. Interaktionen 
innefattar men är inte begränsad till handlingar som rör informationsutbyte 
(immateriella handlingar).  



 51

 

Kontaktetablering och förslag  

Förutsättningar 
- avsaknad och/ 

eller behov 

Exponering och kontaktsökande 

Leverantör (säljare) Kund (köpare) 

 

(ömsesidiga åtaganden) 

 Fullföljande 

 

 

 
Erbjudande 

 
 

Avslutning 
Tillfredsställelse 

alt. 
otilltredställelse 

 

Önskemål  
och  

efterfrågan 

 

Beställning 

Betalning Leverans 

Kontrakt 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

Krav Krav 

 

Leveranslöfte 

Förutsättningar 
- kapacitet 
- kunnande 

- utbud 

Avslutning 
Tillfredsställelse 

alt.  
otilltredställelse 

 

Figur 6 Den affärsgeneriska modellens illustration fritt efter Goldkuhl (1998)  

Utbyte genom materiella handlingar som t.ex. godsleveranser utgör också en 
väsentlig del av affärsinteraktionen enligt BAT. Ett annat viktigt begrepp i sam-
manhanget är relationer. Enstaka såväl som återkommande affärsinteraktion 
anses innebära en relation mellan leverantör och kund. Vid återkommande 
(tillfällen av) interaktion underhålls och utvecklas också relationen över tiden. 
Relationen mellan aktörerna påverkas i alla affärsprocessens faser och den tillit 
som byggs upp mellan aktörerna är av avgörande betydelse för det fortsatta 
samarbetet. (Goldkuhl, 1998c) 
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I BAT uppmärksammas att det i alla affärstransaktioner måste till ett samarbete 
där aktörerna anpassar sig till varandras önskemål och krav. För att affärstrans-
aktionerna skall skapa värde för båda parter krävs därför en delad vilja att 
samarbeta. Denna strävan bör då innefatta att aktörerna öppet redovisar sina 
förväntningar och intressen. Ett naturligt inslag är att aktörerna har olika intres-
sen och en föreskriven öppenhet angående dessa är då vägen till ömsesidiga 
överenskommelser och ökad tillit. (ibid.) 

Värdeskapande affärsinteraktion innebär att aktörernas förmåga eller kapacitet 
att utföra framtida affärshandlingar stärks. Då båda parter uppfattar detta vär-
deskapande är affärsinteraktionen av hög kvalitet. Till skillnad från andra synsätt 
anses här alltså leverantörens eventuella tillfredsställelse vara lika viktig som 
kundens. BAT-modellen tar i linje med detta inte utgångspunkt i någondera av 
parterna – modellen präglas därmed av en ”aktörsneutralitet” (ibid.). Detta 
faktum torde innebära att affärsaktsteorin utgör en passande utgångspunkt då 
en tredjepartsaktör (likt en marknadsplatsvärd) söker mediera möten mellan 
affärsparter. Modellen har tidigare bl.a. använts som ramverk för att förstå 
sammanhang av interorganisatorisk samverkan och elektroniska affärer (se 
Axelsson, Goldkuhl & Melin, 2000; Lindberg, 2000; Segerkvist, 2001). 

3.1.4 Platsbundna elektroniska affärer 

I inledningskapitlet nämndes att studieområdet för avhandlingen rör elektro-
niska affärer som sker i en lokal kontext. Därmed är det av central betydelse att 
diskutera och avgränsa vad som i avhandlingen avses med ”lokalt”. Här vill jag 
tydliggöra två separata spår i diskussionen dvs. två olika aspekter av en lokal 
kontext för elektroniska, konsumentinriktade marknadsplatser. För det första 
kan den elektroniska marknadsplatsen innehållsmässigt vara inriktad mot att 
tjäna aktörer i ett specifikt geografiskt område. Den andra aspekten av det lokala 
är kopplat till rådande förhållanden för affärsinteraktionen på den lokala elek-
troniska marknadsplatsen. Det rör sig om interaktion i en affärsrelation där 
aktörernas geografiska närhet gör det möjligt att nyttja alternativa kanaler för att 
kommunicera. Här är alterneringen mellan marknadsplatsens IT-system och 
detaljhandlares fysiska butiker av specifikt intresse. Diskussionen kommer nu att 
rikta in sig på denna aspekt av det lokala. 

Timmers (1999), Kraut, Steinfield, Chan, Butler och Hoag (1998) och Steinfield 
och Klein (1999) skriver om lokala elektroniska affärer (local electronic commerce). 
Jag anser dock att denna terminologi olyckligt inriktar intresset mot en gräns-
dragningsproblematik där man funderar över vad som är lokalt och vad som 
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inte är det. Likt andra källor används benämningen lokala affärer mycket all-
mänt i de källor som nämndes ovan och då i första hand som motsats till ett 
globalt sammanhang. Författarna ger sig helt enkelt inte i kast med att söka 
specificera betydelsen av den lokala aspekten. Analysföretaget Jupiter Commu-
nications har istället helt enkelt stipulerat en definition av det lokala, och anser 
att lokal handel kan ske inom en radie på ca 1,5 mil från hemmet eller arbetsplat-
sen (Swerdlow, Kim & Johnson, 2000). En sådan strikt geografisk avgränsning 
kan förstås anses vara något trubbig, och leder sannolikt till att intressanta 
iakttagelser riskerar att förbises. Vad som kan anses vara lokala elektroniska 
affärer beror uppenbart starkt av ett sammanhang och måste sättas i relation till 
just detta. Därmed ser jag det också som problematiskt att använda den nämnda 
terminologin på ett allmänt plan och vill istället lyfta fram platsbundenhet mer 
passande grepp. Med det menar jag att det signifikanta för utförandet av dessa 
IT-stödda affärshandlingar är dess direkta koppling till en viss fysisk plats. 
Naturligtvis kan platsbundna elektroniska affärer utföras i många olika kontexter, 
varav den elektroniska marknadsplatsen är en. Signifikant just för de plats-
bundna affärerna på den lokala elektroniska marknadsplatsen är följande: 

• affärsinteraktionen sker med inriktning mot enskilda konsumenter  

• sammanhanget rör i första hand detaljistledet där aktörerna även förestår 
fysiska butiker  

• detaljisterna använder ett webbaserat gränssnitt som komplement till en 
befintlig fysisk struktur 

Till största delen rör affärsinteraktion på den lokala marknadsplatsen detaljhan-
del. De anslutna detaljisterna förestår i regel fysiska butiker och har sin kund-
krets inom marknadsplatsens geografiska område. Dessa aktörer är ofta relativt 
små och utgör alltså exempel på de flerkanalsaktörer som tidigare nämnts (jfr 
även Görsch, 2000). Ett annat kännetecken som ofta finns implicit uttryckt i 
litteraturen, är att dessa företag bedrivit sin fysiska verksamhet innan den elek-
troniska expansionen. En sådan strategi vad gäller elektroniska affärer benämns 
ibland reaktiv (Turban et al., 2002). Denna strategi innebär att den traditionella 
strukturen fortsätter att vara ett företags huvudsakliga kanal för att göra affärer. 
Det är emellertid också möjligt att dela in flerkanalsaktörer efter vägval som har 
att göra med utnyttjandet av samverkan mellan affärskanalerna. Då kanalernas 
samverkan utnyttjas är det möjligt att tala om en hybridansats till elektroniska 
affärer (Steinfield et al., 2001).  
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Satsningar inom en hybridansats kan dock ta sig olika uttryck och indelas enligt; 
”mirror -”, ”anti mirror-” respektive ”synergy strategy” (ibid.). Man kan således 
välja att spegla den fysiska verksamheten genom att exempelvis erbjuda samma 
(eller ett urval) produkter via den elektroniska kanalen. Ett annat uttryck är att 
omvänt anpassa den tidigare verksamheten för att bättre matcha den elektro-
niska kanalens möjligheter. Ett tredje är att inrikta sig på att utnyttja och skapa 
synergier med den befintliga verksamheten.  

Hybridansatsens kärna är just kombinationen av en fysisk och elektronisk när-
varo, vilket innebär möjligheter att på olika sätt erbjuda alternativa kanaler för 
affärshandlingars utförande. I den här avhandlingen rör detta i första hand 
kombinationen av en fysisk och elektronisk butik ämnad för detaljhandel. 

3.1.5 Hot och möjligheter för fysiska detaljister 

Detaljhandel åsyftar affärsinteraktion för att sälja produkter och tjänster till en 
slutgiltig konsument (Lewison, 1997). En detaljist driver således en affärsverk-
samhet som inriktar sig mot just denna kundkrets. Detta hindrar dock inte 
verksamheten att även sälja samma typ av produkter till andra kundkategorier 
som t.ex. företag och offentliga institutioner (ibid.). 

En relevant fråga i avhandlingens sammanhang är, vad som driver lokala detal-
jister att komplettera den fysiska strukturen med en elektronisk kanal. Enligt 
Steinfield och Klein (1999) är det största incitamentet ett upplevt hot om ”ny” 
konkurrens på detaljhandelsmarknaden. Traditionella detaljister har sedan en 
längre tid förutspåtts en problematisk framtid (Kalakota & Whinston, 1996). De 
lokala konsumenterna har nu på endast ett ”musklicks” avstånd tillgång till 
alternativa inköpsställen för de flesta typer av produkter. 

Detta upplevda hot ter sig möjligen något mindre då den reella utvecklingen 
studeras i siffror. Svensk handels ekonomiska sekretariat ger kvartalsvis ut en 
rapport över detaljhandelns Internetbaserade försäljning. Rapporten för det 
första kvartalet 2002 (Svensk handel, 2002) visar att ”nätförsäljningen” uppgår 
till 2 % av den totala försäljningen (tabell 4). Dessa siffror kan tyckas marginella 
men om man intresserar sig för tillväxten sedan ”mätningarna” startade för ca 4 
år sedan. Samtidigt är det svårt att sia om den fortsatta utvecklingen då konsu-
menternas köpbeteende sannolikt beror av en rad olika faktorer (som t.ex. in-
formationsteknikens spridning och den traditionella handelns utveckling). 
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Tabell 4 Svensk Internethandel i siffror källa:(Svensk handel, 2002)  

Period Andel detaljister med 
nät-försäljning, % 

Nätförsäljningens 
andel av total detalj-
handels-försäljning*, 
% 

Nätförsäljningens 
förändring mellan 
kvartalen, % 

3:e kv. 1999 8 0,7 38 
4:e kv. 1999 10 0,7 23 
1:a kv. 2000 11 1,1 30 
2:a kv. 2000 12 1,2 19 
3:e kv. 2000 13 1,4 19 
4:e kv. 2000 13 1,6 29 
1:a kv. 2001 13 1,8 -8 
2:a kv. 2001 13 1,6 -3 
3:e kv. 2001 13 1,8 13 
4:e kv. 2001 13 1,9 17 
1:a kv. 2002 13 2,0 -1 

*1999 var den totala detaljhandelns försäljning 330 miljarder kronor, 2000 var den 350 miljarder kro-
nor2001 var den 360 miljarder kronor och prognosen för 2002 är 390 miljarder kronor. 

I litteraturen ställs egenskaperna hos elektronisk detaljhandel ofta upp i direkt 
jämförelse med egenskaperna hos dess traditionella motsvarighet (se t.ex. Deitel, 
Deitel & Steinbuhler, 2000; Norris, West & Gaughan, 2001; Schnider & Perry, 
2001; Turban et al., 2002). Sådana jämförelser tar upp flera olika ämnen men tar 
allt som oftast ett axiomatiskt avstamp i informationsteknikens möjligheter att 
sänka transaktionskostnader. Det vill säga sådana kostnader som t.ex. har att göra 
med informationsinsamling, kontraktsförhandling och hantering av risktagande 
vid utbyte av tjänster och produkter (Brynjolfsson & Smith, 2000). 

Egenskaperna presenteras då som potentiella fördelar för webbaserade:  

• Åtkomst till en bredare potentiell marknad. 

• Lägre kostnad för fysisk infrastruktur. 

• Lägre kostnader tack vare färre mellanled. 

• Möjligheter att automatisera affärshandlingar. 

• Förmåga att snabbt reagera på marknadens svängningar. 

• Förmåga att insamla information om kunder och deras beteende. 

• Möjligheten att erbjuda kunderna åtkomst dygnet runt. 

Att konsekvenserna av dessa fördelar lyfts fram som alltigenom positiva för den 
enskilde konsumenten (se t.ex. Schnider & Perry, 2001), är emellertid något som 
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kan kritiseras och självklart har att göra med anlagt perspektiv. Steinfield och 
Whitten (1999) menar att det ur ett konsumentperspektiv betraktat förstås kan 
anses vara fördelaktigt med ökad priskonkurrens och en breddad tillgång till 
produkter. Däremot skulle detaljhandelns ”webbifiering” också föra med sig en 
uppsättning ”sociala kostnader” för det lokala samhället (ibid.). Författarna går 
då in på en landsortsproblematik och fokuserar små och medelstora företag som 
bedriver detaljhandel. Scenariots negativa följder är sammanlänkade men kan 
sammanfattas i punktform enligt följande:  

• Lokala näringsidkare slås ut. Utbudet av varor som kan nås direkt mins-
kar. Sämre möjligheter till service och reparationer. 

• Lokala arbetstillfällen försvinner. 

• Lokalsamhället får en sämre attraktionskraft hos besökare och tänkbara 
nya invånare. 

• Specifika produkter skräddarsydda för platsen försvinner med de lokala 
näringsidkarna. 

• Lägre lokala skatteintäkter vilket innebär att den allmänna servicen riske-
rar att försämras.  

En latent potential för flerkanalsaktörer 

Steinfield, Mahler & Bauer (1999) har studerat hur lokala handlare går till väga 
när de möter den nya konkurrensen genom att genomföra en hybridsatsning. 
Intresset har då varit riktat mot interaktionen mellan detaljist och konsument 
(och således inte fokuserat affärsinteraktion med exempelvis leverantörer). De 
konstaterar att det i huvudsak rör sig om ett vägval med två alternativ. Det ena 
alternativet är att inrikta sig på försvar av den lokala marknaden, medan det andra 
innebär en expansion mot nya kunder på distans. 

Auger och Gallaguher (1997) visade att små och medelstora detaljisters tidiga 
hybridsatsningar på Internet oftast gick i linje med det senare alternativet ovan. 
Det största incitamentet var alltså att nå ut på en nationell (och internationell) 
marknad med ökad försäljning som önskad följd. Steinfied, Mahler och Bauer 
(1999) visar på liknande resultat och argumenterar samtidigt mot detta vägval. 
Huvudargumentet innebär att de lokala detaljisterna sällan är rustade för att dra 
nytta av de tänkbara fördelarna enligt ovan. Undantaget, menar man, är speciali-
serade detaljister som inriktar sig på ”smala” produkter. Det strategiskt riktiga 
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vägvalet för det stora flertalet anses då istället vara det första alternativet: att 
försvara den lokala marknaden genom att själva göra sig tillgängliga via Internet 
(ibid.). I denna strategi finns ett antal aspekter som skulle kunna ge de lokalt 
etablerade detaljisterna ett försprång gentemot de externa som endast verkar via 
webben (Steinfield & Whitten, 1999). Dessa fördelar har att göra med: (1) ”trust 
and embeddedness”, (2) ”consumer needs and behaviour”, (3) ”services and 
applications that capitalize on complementarities between the Web and their 
physical presence”, och (4) ”local knowledge” (ibid.). 

Embededdness diskuteras av Granovetter (1985) och berör det inflytande som 
sociala relationer har på utförandet av handlingar under affärsinteraktion. Den 
ekonomiska rationaliteten i utförandet är ingalunda fristående, utan finns enligt 
detta synsätt inbäddad i utförarnas sociala relationer (jfr med diskussionen om 
utförande av affärshandlingar avsnitt 3.1.2). De mellanmänskliga relationerna 
kan i sin tur leda till att tillit (trust) uppstår mellan två parter. Tillit lyfts ofta 
fram som en nyckelaspekt (eller t.o.m. nyckelaspekten) i samband med elektro-
niska affärer (se t.ex. Brynjolfsson & Smith, 2000; Keen, 2000). 

Tillit kan uttryckas som förtroende för någon eller något, ett förtroende som kan 
avse olika saker som t.ex. en viss förmåga, sanningsenlighet eller andra styrkor 
hos det man känner tillit till. Tillit innehåller också ett moment av ”frivilligt 
risktagande” (Keen, 2000). Steinfield och Whitten (1999) lyfter fram tillitspotenti-
alen för flerkanalaktörens kombination av fysisk och elektronisk butik. Diskus-
sionen rör de uppenbara möjligheterna att dra nytta av (eventuellt befintliga) 
sociala relationer vilka upparbetas öga-mot-öga. Emellertid är det inte bara 
direkta interpersonella relationer som kan skapa tillit i den lokala kontexten. 
Människorna som verkar i den fysiska butiken kan naturligtvis också medverka i 
olika lokala gemenskaper (som t.ex. köpmannaföreningar, kyrkor och ideella 
organisationer), vilket i förlängningen kan leda till ökad tillit även för affärsverk-
samheten. Det faktum att kunders högst diversifierade behov påverkar beteendet 
under affärsinteraktion talar enligt Steinfield och Whitten (1999) också till fördel 
för hybridansatsen. Tuunainen (1999) har studerat webb-baserad dagligvaru-
handel inriktad mot äldre och handikappade. Här har kombinationen av en 
central elektronisk beställning och leverans av lokala handlare, inneburit helt 
nya möjligheter för en ”smal” kundgrupp.  

Den fysiska butikens existens reducerar konsumentens upplevda risk, genom att 
erbjuda en tydlig kommunikationskanal. Vidare kan det upplevda risktagandet 
reduceras av att produkters kvalité och utförande synas på plats innan det 
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eventuella köpet. Vid studier av rent webb-baserad detaljhandel (Coates, 1998) 
har det uppmärksammats en rad problem relaterade till affärsprocessens avslut-
ningsfas (jfr avsnitt 3.1.3). Problemen rör hantering av felanmälningar och retu-
rer, som i förlängningen leder till att kunder inte återkommer. Produktutbudet 
inom detaljhandeln är dessutom av mycket skiftande karaktär vilket också måste 
påverka tillvägagångssättet under t.ex. exponeringsfasen (jfr avsnitt 3.1.3) där 
kunden skaffar sig information som underlag för ett eventuellt beslut om köp. 
Här kan webbgränssnittet användas för att presentera utförlig bakgrundsinfor-
mation om de saluförda produkterna. Genomförandet av själva affären kan 
sedan ske i den fysiska butiken.  

Hybridansatsen sträcker sig därmed bortom samexistens. Idén bygger på att de 
båda kanalerna kompletterar varandra för att skapa nya värden (Steinfield & 
Whitten, 1999). Författarna exemplifierar med elektronisk informationsspridning 
om erbjudanden och händelser i butiken. Sådan information kan skräddarsys 
och användas för individanpassade erbjudanden utifrån befintlig kundinforma-
tion. Tuunainens (1999) studieområde (enl. ovan) utgör naturligtvis också exem-
pel på en sådan komplettering. 

Lokalisering framhålls som en viktig aspekt vid utformning av webbplatser 
avsedda för elektroniska affärer (Cole & O'Keefe, 2000). Det handlar då om 
utformning av gränssnitt och innehåll gentemot lokala förhållanden (Turban et 
al., 2002). Steinfield och Whitten (1999) menar, att de lokala aktörerna har natur-
ligt goda förutsättningar att genomföra en sådan utformning. De lokalt förank-
rade aktörerna enkelt kan skaffa sig kännedom om lokala evenemang och hän-
delser, som i sin tur kan rendera affärsmöjligheter (ibid.). 

3.2 Informationssystem för elektroniska affärer 

Ovan diskuterades huvuddragen hos den typ av elektroniska affärer som är 
aktuella på den lokala elektroniska marknadsplatsen. Enligt diskussionen kan 
elektroniska affärer förstås som utförande av affärshandlingar vilka stöds av IT-
system. Mot bakgrund av avhandlingens forskningsfrågor (se avsnitt 1.2.1) torde 
en fokusering på systemen som möjliggör en lokal elektronisk marknadsplats nu 
vara intressant. Begreppen IT-system respektive informationssystem kommer att 
diskuteras nedan, men det kan ändå vara på sin plats att göra klart att båda 
termerna växelvis används som kortform för informationsteknikbaserat informa-
tionssystem i avhandlingen. 
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Följande avsnitt inleds med en diskussion om informationstekniken och dess 
egenskaper som möjliggörare. Därefter görs en fördjupning om IT-baserade 
informationssystem i allmänhet och om vad som här benämns som marknads-
plats-IS i synnerhet. 

3.2.1 Möjliggörande informationsteknik 

En allmänt hållen med alltjämt adekvat definition av informationsteknik går att 
finna i den svenska regeringens s.k. IT-proposition: 

Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som an-
vänds för att skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera ljud, text och 
bild. IT gör denna hantering möjlig oberoende av mängden information och 
geografiska avstånd. Sammansmältningen av tele-, data- och medieområdena 
har lett till att begreppet IT numera omfattar all datorbaserad hantering av 
information. (Prop., 1999/2000:86, s. 13) 

Teknik i allmänhet och IT i synnerhet ansågs tidigare i första hand ha rollen att 
automatisera och effektivisera olika uppgifter, som människan utför. Dahlbom 
(1997) beskriver hur ett glapp uppstått mellan ingenjörsvetenskap och traditio-
nell samhällsvetenskap då samspelet mellan människa och teknik skall beskri-
vas. Samhällsvetaren har betraktat mänskligt beteende som oberoende av den 
tekniska utvecklingen, samtidigt som ingenjören studerat tekniken fristående 
från dess användning (ibid.). Ett sådant glapp kan tillskrivas en (alltför) snäv syn 
på tekniken. Jag har i flera sammanhang stött på den uttalade och till synes 
sunda strävan att undvika ”teknikfokusering”. Utsagor med denna innebörd är 
vanligt förekommande inte minst i diskussionen om elektroniska affärer (se t.ex. 
Fredholm, 2000; Chaffey, 2002). Jag anser dock att det är viktigt, att detta undvi-
kande av teknikfokusering, inte används som förevändning för avsaknad av 
kunskap om informationstekniken. 

Begränsningen i att betrakta användandet av informationsteknik endast som ett 
verktyg för automatiserande lyftes fram av Marshall McLuhan på 1960-talet. 
McLuhan (1964) menade att informationstekniken som verktyg handlar om en 
utökning eller förlängning av intellektet till skillnad från tidigare ”uppfinningar” 
vilka utökat människans fysiska förmåga. Fortfarande präglas dock många 
verksamheter av det ”gamla” tekniksynsättet, inte minst vid styrning av affärs-
drivande verksamhet av olika slag (Tapscott, 1996) 
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Ett bredare synsätt innebär att erkänna IT som möjliggörare (se t.ex. Davenport, 
1993). Informationstekniska tillämpningar genererar i sig idéer och ger förutsätt-
ningar för nya arbetssätt, organisationsformer och sätt att göra affär. 

Satt i det specifika sammanhanget av denna avhandling, upplever jag att det 
möjliggörande IT-synsättet är av stor vikt. Inte minst mot bakgrund av att den 
lokala elektroniska marknadsplatsens detaljister ofta är små aktörer som bedri-
ver en ”traditionell” verksamhet (jfr avsnitt 1.1.4). Målet för dessa är varken att 
gå ifrån (och ej heller att automatisera) sina etablerade affärskanaler eller att 
expandera sin marknad, utan snarare att nå sin befintliga kundkrets på fler sätt. 
Hos dessa finns sällan resurser för att bedriva en parallell Internetbaserad verk-
samhet varför en ”spegling” (jfr diskussionen om en ”mirror strategy” avsnitt 
3.1.4) av den befintliga verksamheten inte är aktuell. Informationstekniken bör 
därmed nyttjas på ett sådant sätt att komplementet affärskanalerna emellan, 
skapar lösningar man inte tidigare kunnat se. 

3.2.2 IT-baserade informationssystem 

Begreppet informationssystem har länge varit centralt inom det akademiska 
område som på engelska kommit att kallas bl.a. information systems, system 
science, systems development, informatics och management information systems 
(Dahlbom, 1992). Inom skandinavisk forskning har Langefors teorier kring 
informationssystem (IS) varit mycket betydelsefulla. Med fokusering på utveck-
ling (analys och design) problematiserade Langefors hur system för insamling, 
lagring, hantering och transport av information kan uppfattas (Langefors, 1978). 
Dennes definition från tidigt 60-tal, har legat till grund för begreppsdiskussion, 
influerat och kritiserats av en rad olika författare (Iivari & Lyytinen, 1998). Enligt 
Langerfors är ett informationssystem: 

A system of information sets needed for decision and signalling in a larger 
system (of which it is a subsystem) containing subsystems for 

collecting 
storing 
processing 
distributing 

information sets. (Langefors, 1978, s. 195 ) 

Ett informationssystem innefattas enligt Langefors definition av olika kompo-
nenter (delsystem) som innefattar de olika aktiviteterna (ibid.). Han menar vidare 



 61

att en fokusering på system, innebär att lyfta fram komponenternas kombinerade 
effekt. Andersens (1994) diskussion kring IS-begreppet karaktäriserar ett system 
som ett ordnat mönster – ett sammanhang. Aktiviteterna i ett informationssy-
stem skulle i princip kunna utföras ”för hand”, genom manuell informations-
hantering (Sundgren, 1992). Här kan det därför vara på sin plats att poängtera, 
att den här avhandlingens begreppsanvändning avser, IS med inslag av auto-
matisk hantering via informationsteknik. 

Definitionen av ett informationssystem beror naturligtvis av betraktarens per-
spektiv. Begreppet informationssystem har betraktats och penetrerats utifrån en 
rad olika perspektiv. Bara inom Skandinavien kan en betydande mångfald visas 
upp (Iivari & Lyytinen, 1998). De nämnda författarna Sundgren och Andersen 
kan sägas se informationssystem ur det systemteoretiska perspektiv Langerfors 
grundade (Avdic, 1999). Dahlbom (2002) beskriver systemsynsättets framväxt 
som ett utslag av industrisamhällets ”fabrikstänkande”, där produktionsstöd-
jande respektive administrativ databehandling skiljts åt. Denne menar att infor-
mationssystembegreppet vuxit fram ur en strävan att förfina administrativa 
rutiner och styrning snarare än att stödja produktionen i sig. Dessa förhållanden 
motiverade behovet av att förstå organisationer och dess administrativa verktyg 
som system, samtidigt som det ledde till ett förbiseende av informationstekniken 
som individnära arbetsredskap. Dahlbom (ibid.) menar därför att tillämpningar 
av informationsteknik i dagens tjänsteproducerande samhälle bör behandlas och 
benämnas som informationstjänster snarare än informationssystem. Huvudskälet 
för detta är alltså att flytta fokus mot informationsteknikens egenskaper för att 
producera tjänster snarare än att administrera de samma. 

Systemsynsättet har också kritiserats för att representera ett avbildningstän-
kande, där en strävan är att informationssystemet avbildar en befintlig verklig-
het (jfr Lyytinen, 1985). Systemet blir begränsat till att förmedla upplysningar om 
verkligheten, varför användningen av informationstekniken inte leder till några 
nya sätt att lösa problem. Problemen bygger på uppfattningen att information 
endast innebär upplysning (Goldkuhl, 1995). 

Jag uppfattar att kärnan i ovanstående kritik rör just ett förbiseende av informa-
tionsteknikens möjliggörande egenskaper (avsnitt 3.2.1). Det handlar om nackde-
larna i ett betraktande, där informationssystem avbildar och automatiserar 
befintliga sätt att arbeta och organisera sig. Uppmärksammandet av denna 
problematik är emellertid ingenting nytt. 
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Winograd (1988) m.fl. företräder ett synsätt där informationssystem inte betrak-
tas som avbildare utan snarare som ett uttryck av mänsklig kommunikation. 
Utgångspunkten är att människor agerar genom att kommunicera, genom sitt 
språkbruk (jämför diskussionen om kommunikationsorienterat synsätt på pro-
cesser i avsnitt 3.1.2), och att en sådan kommunikation också kan ske genom att 
använda IT-system:  

In applying this to computer system design, we are not concerned with du-
plicating the knowledge or thought patterns of people, but with the structure 
of their interactions and the embedding of those interactions in computer sys-
tems. (ibid., 1998, s 5) 

Ett sådant synsätt på informationssystem har sina rötter i handlingsteorin (se 
avsnitt 3.1.2) och har kommit att kallas ”Language/Action-perspective” (LAP). 
LAP introducerades inom IS-området av Flores och Ludlow (1980) under det 
tidiga 80-talet (Dietz & Widdershoven, 1991). Goldkuhl (1996b) och Ågerfalk 
(1999) tar sin utgångspunkt i handlingsteorin, och hävdar att informationssyste-
met som sådant innefattar en kapacitet att agera. Ett agerande som dock alltid är 
fördefinierat och reglerat av människor. 

Den grundläggande skillnaden i denna syn gentemot den systemteoretiska 
synen enligt ovan går att finna i uppfattningen om innebörden av information. 
Langefors (1978) skiljer på operativ respektive direktiv information och syftar då 
på vad tolkningen av meddelandet kan leda/leder till. Tolkningen innebär att 
det är först efter användningen av informationen som en handling sker. Ur ett 
handlingsperspektiv innebär information inte bara upplysning utan innefattar 
också element av handling (Goldkuhl, 1995). Detta innebär att informationsbe-
handlingen, också innebär utförande av handlingar. Med en sådan utgångs-
punkt kan IT-systemet sägas ha en potential för att utföra och understödja hand-
lingar, både genom systemet och baserat på information från detsamma (Ågerfalk, 
1999). För att möjliggöra detta, måste systemet också kunna lagra information 
om de handlingar som tidigare utförts vilket kan uttryckas i termer av ett infor-
mationssystems kapacitet att ”komma ihåg” tidigare handlingar – systemets 
handlingsminne (ibid.). Om man på detta sätt erkänner ett informationssystems 
handlingspotential blir det förstås intressant att fundera över vem som är ansva-
rig för de handlingar som utförs? Goldkuhl (1996b) menar att ansvaret ligger på 
två olika nivåer och talar om typ- respektive instansansvar. Typansvaret innehas 
av den som tillhandahåller eller äger systemet (systemägaren). Ansvaret rör då 
systemets ”skelett” – dess funktionalitet och vilka olika slags meddelanden som 
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kan sändas via detsamma. Instansansvaret rör istället innehållet i skickade 
meddelanden och innehas av dessas sändare (ibid.). 

Jag uppfattar att en utgångspunkt i handling medför en förskjutning av fokus 
som faktiskt även utgör essensen av vad Dahlbom efterfrågar i sin diskussion 
om inriktning mot informationstjänster (Dahlbom, 2002). Det tillkortakommande 
som Dahlbom (ibid.) uttrycker som ”Information systems focuses on the admi-
nistration of services rather than on their delivery” är, som jag ser det, ett uttryck 
för en IS-syn som inte tar hänsyn till informationssystemets handlingspotential 
(Goldkuhl, 1996b). Jag uppfattar vidare att ett erkännande av handlingspotentia-
len hos IS, är en möjlig väg för att kunna uttala sig om just möjliggörande IT-stöd 
(se avsnitt 3.2.1). Därmed vill jag också lyfta fram detta perspektiv på informa-
tionssystem som utgångspunkten i denna avhandlings behandling av de upp-
ställda forskningsfrågor.  

I detta ljus är det lämpligt att återkoppla till avhandlingens tidigare bestämning 
av elektroniska affärer: ”affärshandlingar vilka stöds av IT-system” (se avsnitt 3.1.2). 
Jag syftar då speciellt på tanken, om att uppmärksamma de handlingar som kan 
utföras baserat på information från systemet, som en viktig del i IS:ets potential. 
Därmed behöver heller inte bedrivandet av elektroniska affärer, ses som begrän-
sat till den affärsinteraktion som sker genom ett IT-system. Detta konstaterande 
kan tyckas uppenbart, men är väl så viktigt att beakta då IT-system för elektro-
niska affärer diskuteras. Naturligtvis kan utformningen av ett sådant system 
direkt inverka även på de affärshandlingar som sker ”utanför” systemet. Ett 
besök på den lokala elektroniska marknadsplatsen kan t.ex. mycket väl resultera 
i inköp, som sker i flerkanalaktörens fysiska butik. Inslag i olika faser av samma 
affärsprocess kan också variera vad gäller omfattningen av IS-stöd. Det blir 
därmed inte fruktbart att diskutera gränsdragningen för vad som ”är” elektro-
niska affärer och vad som inte är det. 

3.2.3 Interorganisatoriska informationssystem 

I bakgrundskapitlets arbetsdefinition angavs, att den lokala elektroniska mark-
nadsplatsen möjliggörs av informationssystem som är Internetbaserade (se 
avsnitt 1.1.4). IS-stödet utgörs av en s.k. webbplats som erbjuder besökare en 
publik åtkomst via Internetanslutna klienter. Marknadsplatsen kan emellertid 
också innefatta möjligheter till en privat form av åtkomst, där specifika aktörer 
ansvarar för att utforma ”sitt” delsystem. Dessa delar kan i sig betraktas som 
mer eller mindre fristående informationssystem, som kommunicerar med var-
andra.  
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Relationen mellan sådana samverkande informationssystem kan förklaras i 
termer av informationssystemsarkitektur (Axelsson, 1998). IS-arkitektur har att göra 
med en verksamhets fördelning av, och ansvar för, information och kan vidare 
indelas i informationsarkitektur respektive applikationsarkitektur (se figur 7 
nedan). Informationen speglar (förhoppningsvis) det samlade informationsbe-
hovet i den verksamhet IS-arkitekturen ingår och applikationerna sköter infor-
mationsbehandlingen. IS-arkitekturen är i sin tur baserad på en IT-infrastruktur 
bestående av t.ex. hårdvara och operativsystem (ibid.). 

 

IS-arkitektur 
Applikationer 

IT-infrastruktur 

Information 

Verksamhet 

 

Figur 7 IS-arkitekturens delar och kontext (Axelsson, 1998, s. 65). 

Då IS istället samverkar med andra organisationers system, kan detta betraktas 
som en systemegenskap vilken kategoriserar det aktuella systemet som ett 
interorganisatoriskt informationssystem (IOIS): 

Interorganizational information systems (IOS) are systems based on infor-
mation technology that cross organizational borders. (Bakos, 1991, s. 2) 

I forskarvärlden har IOIS nu funnits på agendan de två senaste decennierna. 
Detta då Barett och Konsynski (1982) anses ha introducerat begreppet (Bakos, 
1991). Nyttjandet av IOIS har varit starkt förknippat med affärer där säljare såväl 
som köpare varit företag. I ett sådant ”traditionellt” IOIS baseras affärsinterak-
tionen på etablerade relationer mellan aktörer. Då denna typ av systemsamver-
kan ligger förhanden är det också möjligt, att tala om en interorganisatorisk IS-
arkitektur (Axelsson & Segerkvist, 2001).  

Ett annat kännetecken är att systemens samverkan sker genom ett formaliserat 
datautbyte (se t.ex. Wierda, 1991). Formaliserat både vad gäller avtal och stan-
dardisering av de meddelanden som skickas mellan parterna. EDI-standarden 
(se avsnitt 3.1.1) utgör ett exempel på en sådan formalisering och dess tillämp-
ningar förknippas med upparbetade och stabila affärsrelationer (Fredholm, 
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2000). EDI-tillämpningar har ofta tillhandahållits av s.k. VAN-leverantörer vilket 
inneburit att en tredje part hyrt ut systemkapacitet, till aktörer som önskat kom-
municera med varandra (Wierda, 1991; Fredholm, 2000). Det blir därmed möjligt 
att betrakta den tredje parten som systemägare och åtskillnaden gentemot de 
som är ansvariga för kommunikationen – systemets innehåll – blir uppenbar (jfr 
avsnitt 3.2.1). Den grundläggande IT-infrastrukturen för IOIS varierar och har 
naturligtvis utvecklats och förändrats med tiden (se Senn, 1998, för en belysande 
redogörelse av utvecklingen). 

De elektroniska affärer som sker via den lokala elektroniska marknadsplatsen 
bygger på affärsrelationer av öppen karaktär och är som tidigare nämnts kon-
sumentinriktad. Med öppen karaktär avser jag då, att affärsinteraktionen inte 
med nödvändighet sker utifrån formaliserade och upparbetade relationer. Jäm-
fört med det traditionella IOIS:et har det stödjande informationssystemet en 
lägre grad av specialanpassning (mot enskilda kunder) och är i högre grad 
inriktat mot att hantera nya och kanske tillfälliga kundrelationer. Vidare sker 
samverkan mellan olika inblandade organisationer inte med nödvändighet 
utifrån en kund – leverantörsrelation. Snarare stödjer informationssystemet en 
gemensam arena för att i samförstånd konkurrera om kunderna – i ett tillstånd 
av s.k. coopetition (ibid.). I den här avhandlingen benämns dessa informationssy-
stem marknadsplats-IOIS (MP-IOIS). Ett sådant IOIS förestås då av den aktör som 
agerar marknadsplatsvärd (jfr 2.2.3) och kan närmast beskrivas som ett ”para-
plysystem”. Värden är då ansvarig för den gemensamma funktionaliteten, 
medan gästaktörerna är ansvariga för det som kommuniceras via deras respek-
tive delsystem. 

3.3 Elektroniska marknadsplatser 

Följande avsnitt presenterar en fördjupad diskussion om begreppet elektronisk 
marknadsplats. Specifikt vetande om geografiskt inriktade marknadsplatser med 
ett konsumentfokus finns sparsamt dokumenterat i litteraturen. Däremot finns 
en hel del skrivet om elektroniska marknadsplatser generellt – såväl från tiden 
innan som efter Internets genomslag på denna typ av fenomen. Följande avsnitt 
avser därför att ge en bild av en kunskapsdomän där den lokala elektroniska 
marknadsplatsen är möjlig att placera in. 

3.3.1 En plats för möten och elektroniska affärer 

Begreppet marknad introducerades i nordeuropeiskt språkbruk under 1100-talet 
och refererade då fysiska platser där förnödenheter och boskap såldes (Selz, 
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1999). Den grekiska marknadsbegreppet agora är ännu äldre och var namnet på 
en öppen plats i den antika stadens centrum (Encyclopædia Britannica, 2002). 
Marknadsplatsen användes inte bara för inköp och försäljning utan tjänade 
också som skådeplats för underhållning, politiska debatter och offentliga möten 
(Zimmermann, 1995). Platsen för att bedriva marknad var alltså möjlig att defini-
era rumsligt. Att bedriva marknad kännetecknas dock även av det sätt på vilket 
affärsaktiviteterna utförs. På en marknad styr tillgång, efterfrågan och en öppen 
presentation av priser den affärsinteraktion som sker (Selz, 1999). Marknaden 
kan då sägas utgöra den koordinationsmekanism som ger förutsättningarna för 
utbyte av varor och tjänster, medan det avgörande initiativet till affärsinterak-
tion baseras på situationsspecifika ställningstaganden. Detta jämförs ofta med ett 
hierarkiskt förhållande där på förhand bestämda relationer (t.ex. genom ramav-
tal mellan kunder och leverantörer) styr utbytet av varor och tjänster (se t.ex. 
Malone, Yates & Benjamin, 1987). Bakos (1998) uttrycker detta genom att lyfta 
fram tre huvudsakliga marknadsfunktioner: (1) matcha köpare och säljare, (2) 
understödja utbyte av information, produkter, tjänster och betalning (3) för-
medla en reglerande och juridisk infrastruktur. 

Elektroniska marknadsplatser är ett frekvent förekommande begrepp i litteraturen 
om elektroniska affärer. Den engelskspråkiga terminologin sätter ofta likhets-
tecken mellan ”electronic market” och ”electronic marketplace” (Turban et al., 
2002). Möjligheten att skapa digitala platser för att bedriva marknad innebär 
förstås att den rumsliga bestämbarheten inte nödvändigtvis längre är möjlig. För 
att understryka detta används ibland även den träffande beteckningen ”mar-
ketspace” (se t.ex. Rayport & Sviokla, 1994). De aspekter som framhålls som 
signifikanta (gentemot fysiska marknadsplatser) har främst att göra med hög 
tillgänglighet (24 timmar per dygn) och låg ”sökkostnad” vad gäller match-
ningen av intresserade affärsparter (Selz, 1999). Begreppet innehar dock något 
glidande innebörd beroende på vilka aspekter den aktuella diskussionen fokuse-
rar. Ibland refereras en viss typ av informationssystem som elektronisk marknads-
plats, men det är även vanligt förekommande att det är en speciell affärsmodell 
som avses (se t.ex. Timmers, 1999; Turban et al., 2002). En affärsmodell kan 
övergripande ses som ett tillvägagångssätt för att uppnå avkastningsgenere-
rande affärer (Turban et al., 2002, s 6), även om begreppet som sådant behandlas 
mycket varierande i olika källor (se vidare avsnitt 3.3.3 nedan). Diskussionen om 
marknadsplatsen som affärsmodell handlar oftast om affärer mellan företag, 
men är ändå tillämpbar i konsumentinriktade sammanhang likt den i fokus här. 
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3.3.2 Marknadsplatsens stödjande informationssystem 

I litteraturen används ibland just termen marknadsplats för att beteckna en viss typ 
av informationssystem (se t.ex. Turban et al., 2002). Detta faktum skulle kunna 
leda till tvetydigheter, utifrån hur fenomenet marknadsplats behandlas här. Jag 
skulle vilja uttrycka det som att en viss typ av informationssystem stödjer en elektronisk 
marknadsplats. 

Marknadsplats (som benämning på en typ av IS) ställs inte sällan mot begreppet 
IOIS (se avsnitt 3.2.3 ovan) i litteraturens jämförelser (se t.ex. Chaffey, 2002; 
Turban et al., 2002). Man använder då IOIS-begreppet enkom för att beskriva 
slutna system (som t.ex. EDI-lösningar två parter emellan). Med en sådan indel-
ning lyfter man dock, i min mening, fram en väsensskillnad som riskerar att leda 
till förbiseende av befintligt vetande, som är applicerbart även på system som är 
”öppna ” via publika nätverk (IOIS har som nämndes ovan studerats under 
relativt lång tid). 

I linje med hur (t.ex. Senn, 1998) argumenterar, anser jag det relevant att istället 
betrakta elektroniska marknadsplatser som en typ av IOIS. Senn (ibid.) skriver om 
en öppen arena för samtidigt samarbete och konkurrens (jfr ovan) som det 
nuvarande högsta stadiet i en utvecklingskedja för IOIS. Detta resonemang stöds 
också av Bakos (1998), som utifrån ett IS-perspektiv definierar en elektronisk 
marknadsplats enligt följande ofta citerade definition: 

An electronic marketplace (electronic market system) is an interorganiza-
tional information system that allows the participating buyers and sellers to 
exchange information about market prices and product offerings; thus it 
represents an investment in multilateral information sharing. (ibid., s 2) 

Det blir då istället intressant att jämföra situations- och egenskapsskillnader 
mellan ”traditionella IOIS” och ”marknadsplats-IOIS (MP-IOIS)”. En möjlig 
jämförelsegrund är då aspekterna; typ av kundrelation, åtkomst och användning 
som Colarelli O´Connor och O´Keefe (1997) använder sig av (tabell 5 nedan). 
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Tabell 5 En jämförelse mellan ett ”traditionellt” IOIS och ett marknadsplats-IOIS (bearbetat 
utifrån Collarelli O´Connor & O´Keefe, 1997, s. 172). 

 Traditionellt IOIS Marknadsplats-IOIS 

Kundrelation 
Identifierbar. Etable-
rade kundrelationer. 

Icke identifierbar. Generering av 
nya kunder lika intressant som 
etablerade relationer. 

Åtkomst och 
teknik 

Sluten. Privata nät-
verk eller EDI. 

Öppen. Tillgänglig för alla 
webbanvändare. 

Användning 
Regelbunden och 
transaktionsbaserad . 
Stora datavolymer. 

Varierande och beroende av 
marknadsläge och kundtill-
strömmning. 

Integration med 
andra IS 

Starkt kopplad tillin-
terna affärssystem. 

Lös koppling. Webbsidor kan 
vara helt fristående men också ha 
koppling till interna system. 

Jämförelsen mellan de två typerna av IOIS i tabellen skall emellertid uppfattas 
som idealtypisk. Idealtyp avser något som (i ren form) inte nödvändigtvis finns 
representerat i verkligheten. Termen ideal används därmed inte i betydelsen 
eftersträvansvärd, snarare handlar det om en utgångspunkt för jämförelse 
(Nurminen, 1988; Föllesdal, Wallöe & Elster, 1995). Därmed representerar tabel-
len en spännvidd inom vilken olika IOIS är möjlig att placera in (Colarelli 
O´Connor & O´Keefe, 1997).  

3.3.3 Marknadsplatsen som affärsmodell 

Affärsmodell har sagts vara det mest diskuterade och samtidigt minst förstådda 
begreppet i sammanhang av elektroniska affärer (Alt & Zimmermann, 2001). Inte 
minst då diskussionen de senaste åren kommit att handla om Internetbaserade 
tillämpningar. Begreppet affärsmodell används i majoriteten av de källor som 
ger en övergripande bild av ämnesområdet elektroniska affärer (ibid.), och förs 
då fram som något helt avgörande: 

The old question was, what business am I in? The new question is, what is 
my business model? (Appelgate, 2000) 

Exempel på sådan litteratur utgörs av floran av läroböcker riktade mot närings-
livet och universitetens grundutbildningar (se t.ex. Kalakota & Whinston, 1996; 
Deitel, Deitel & Steinbuhler, 2000; Dickson & DeSanctis, 2000; Fredholm, 2000; 
Norris, West & Gaughan, 2001; Schnider & Perry, 2001; Carter, 2002; Turban et 
al., 2002). Alt och Zimmermann (2001) konstaterar att affärsmodellbegreppet de 
senaste åren haft en mycket framträdande roll även i vetenskapliga publikatio-
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ner såsom konferens- och tidskriftsartiklar. Författarna menar dock, att den 
vetenskapliga behandlingen (i linje med mindre vetenskaplig) ofta skett tämli-
gen oreflekterat (ibid.). I den mån begreppet diskuterats och eventuellt definie-
rats är det ofta Timmers (1998) allmängiltiga framställning som anammats (Alt & 
Zimmermann, 2001). Den lyder enligt följande:  

An architecture for the product, services and information flows, including a 
description of the various business actors and their roles; and a description of 
the potential benefits for the various business actors; and a description of the 
sources of revenues.(Timmers, 1998, s. 4) 

En affärsmodell innehåller och presenterar således tre aspekter: (1) ett mönster 
av produkt- tjänste och informationsflöde, (2) en beskrivning av sammanhangets 
olika aktörer och de möjligheter dessa kan finna i modellens tillämpning och (3) 
en beskrivning av modellens avkastningsmöjligheter. Engelskspråkiga benäm-
ningar på affärsmodeller för elektroniska affärer har (i linje med den spridning 
av termer som presenterades i avsnitt 3.1.1) kommit att ske med hjälp av ett 
spektrum av termer; Internet business models”, ”e-business models” och ”e-
models” är några exempel.  

Den arkitektur Timmers skriver om kan studeras utifrån olika perspektiv och 
vanligt förekommande är då att utgå från en s.k. värdekedja. Det nämnda flödet 
(för produkter, tjänster och information) betraktas som en kedja bestående av ett 
antal element eller värdeskapande aktiviteter vars IT-stödda integration är 
eftersträvansvärd (Porter, 1985). Lämpligheten i föreställningen om en linjär 
sekvens av aktiviteter har emellertid ifrågasatts i det här sammanhanget. Inte 
minst då med tanke på informationsteknikens kraft att såväl ”bunta ihop” som 
finfördela olika aktörers delaktiviteter under själva värdeskapandet (Timmers, 
1999; Appelgate, 2000).  

Timmers (1998) presenterar en ofta refererad klassificering av olika förekom-
mande ”e-affärsmodeller”. Denna indelning är av kvalitativ art och relaterar 
grovt de olika modellerna till vad som benämns funktionsintegration respektive 
innovationsgrad (se figur 8 nedan). Funktionsintegration avser den grad en mo-
dell kombinerar flera aktiviteter i en tänkt värdekedja. Med innovationsgrad 
åsyftas den utsträckning till vilken respektive modell innebär ett nytt sätt att 
genomföra ingående aktiviteter. Det senare är förstås svårt att mäta och påvisar 
just klassificeringens kvalitativa art. I linje med diskussionen i avsnitt 3.2.1 är det 
möjligt att uttrycka Timmers två axlar ”funktionsintegration” respektive ”inno-
vationsgrad” som två dimensioner av utnyttjandet av IT som möjliggörare. 
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Figur 8 Den lokala marknadsplatsens inspiration från olika affärsmodeller (fritt översatt och 
anpassat från Timmers, 1998). 

Timmers (1999) lyfter fram förhållandet att en tillämpning ofta kan hänföras till 
en kombination av flera olika affärsmodeller som regel snarare än som undan-
tag. Om vi åter riktar blicken mot den lokala elektroniska marknadsplatsen så är 
antagligen tredjepartsmarknadsplatsen (se t.ex. Timmers, 1998; Turban et al., 2002) 
den affärsmodell som mest uppenbart kan relateras. Vid en rekapitulering av 
den arbetsdefinition som framställdes i avsnitt 1.1.4 framträder dock inspiration 
från flera av litteraturens övriga affärsmodeller. Dessa har markerats som grå fält 
i figur 8 ovan. Den lokala elektroniska marknadsplatsen kan betraktas som en 
tredjepartsmarknadsplats innefattande ett elektroniskt köpcentrum bestående av 
elektroniska butiker. Det är dock möjligt att beskriva marknadsplatsen som såväl 
informationsförmedling som elektronisk gemenskap (dessa modeller har markerats 
som grå fält i figur 8). 

Tillämpningar av affärsmodellen tredjepartmarknadsplats kan ha ett företags- 
såväl som ett konsumentfokus. För marknadsplatser med inriktning i linje med 
det senare, är den minsta gemensamma nämnaren ett gemensamt gränssnitt 
gentemot de olika butikernas produkt- eller tjänsteutbud (Timmers, 1998). Den 
gemensamma strukturen på tredjepartsmarknadsplatsen innebär då en chimär 
integration av de individuella butikerna. Detta genom tjänster som butiksöver-
gripande sökning och gemensam beställning. Den tredje parten utgörs av en 
fristående marknadsplatsoperatör, som kan erbjuda en bred lösning där butiks-
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aktörerna får tillgång till understöd för flera olika faser i affärsprocessen (som 
t.ex. orderhantering och logistiklösningar). Operatören kan söka avkastning från 
de affärstransaktioner som sker inom strukturen men kan även vara ute efter att 
söka kunder till en annan kärnverksamhet. Svenska Torget.se17 utgör ett bra 
exempel på det senare då huvudägaren Posten AB initialt ville nå logistikkunder 
med hjälp av sin marknadsplats (se avsnitt 4.3.1 nedan). Möjligheterna för de 
aktörer som är inhysta på marknadsplatsens elektroniska köpcentrum förklaras 
ofta i termer av fördelar gentemot att driva en fristående elektronisk butik. 

Ett elektroniskt köpcentrum kan emellertid drivas utan att det betraktas som en 
tredjepartsmarknadsplats. Skillnaden mellan modellerna är att det renodlade 
köpcentrumet består av en samling helt fristående elektroniska butiker, vars 
utformning är individuell (jfr t.ex. Merita-Nordbankens Solotorg18). Köpcentru-
mets operatör kan erbjuda tilläggstjänster (som t.ex. betalsystem) och bidrar ofta 
med sitt eget inarbetade varumärke som tillitsskapare. Turban (2000) beskriver 
två huvudkategorier av operatörer kopplat till det elektroniska köpcentrumet: 
electronic brokers respektive electronic distributors. Ett ”mäklande” köpcentrum 
erbjuder endast stöd fram till och med affärsprocessens erbjudandefas (jfr avsnitt 
3.1.3), medan ”distributören” även erbjuder en struktur för att fullfölja handha-
vandet vid leverans. Den nämnda tilliten (avsnitt 3.1.5) utgör en viktig del i 
modellens nytta för dess aktörer – slutkundernas tillit till operatören är tänkt att 
spilla över på butikerna. Övriga nyttoaspekter innefattar tillgång till de gemen-
samma tjänsterna och möjligheten att nå besökare via operatörens och de övriga 
elektroniska butikernas attraktionskraft.  

En elektronisk butik innebär ett webbaserat gränssnitt mellan säljare och köpare 
(se t.ex. Internetvaruhuset Åhléns19). Den elektroniska butiken är som affärsmo-
dell att betrakta av relativt låg innovationsgrad (jfr. figur 8) respektive funk-
tionsintegration. Den elektroniska butiken innefattar ett tillämpningsspann från 
elektronisk skyltfönster till avancerade försäljningsfunktioner, varför variationen 
i omfattning av IT-stödda affärshandlingar är stor inom denna affärsmodell. Som 
tidigare nämnts förestås den lokala elektroniska marknadsplatsens elektroniska 
butiker av s.k. flerkanalsaktörer och kan således betraktas som ett webbaserat 
gränssnitt, vilket kompletterar en fysisk butik. Nyttan för den säljande aktören är 
i huvudsak; möjligheten att nå ut till en större kundkrets och reducerad kostnad 

                                                 
17 Se webbplatsen http://www.torget.se. 
18 Se webbplatsen http://www.merita.fi/sv/solotori. 
19 Se webbplatsen http://www.ahlens.se. 
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vid marknadsföring och försäljning (ibid.). För kunderna finns den potentiella 
nyttan i; hög nåbarhet (tid och plats), tillgänglighet av information och lägre 
priser. Avkastningsmöjligheterna för säljaren rör reducerade kostnader, försälj-
ning och annonsintäkter (Timmers, 1998).  

Att skapa möjligheter för att idka elektronisk gemenskap utgör även det en affärs-
modell som ofta anammas tillsammans med andra modelltillämpningar (t.ex. 
som tillägg till elektroniska butiker). Den webbaserade bokhandeln Ama-
zon.com20 utgör ett populärt, men inte desto mindre talande exempel på en 
sådan kombination. Den elektroniska gemenskapen är där inriktad mot ett 
intresse för litteratur och webbplatsen innefattar därmed ett forum för att dis-
kutera och bl.a. recensera olika titlar. Besökarnas egna recensioner används 
sedan som inköpsstödjande information riktat mot andra besökare. Konsu-
mentinriktade elektroniska gemenskaper är på detta sätt tänkta att utöka den 
upplevda kundnyttan samt skapa lojalitetsband genom känslan av grupptillhö-
righet tillsammans med övriga kunder (Timmers, 1998). Man talar då om en 
intressegemenskap vars syfte är att tillgodose det tänkbara kringliggande informa-
tionsbehov kunderna kan ha – inte minst genom att kunderna förser varandra 
med denna information (Hagel & Armstrong, 1995). Den lokala marknadsplat-
sens elektroniska gemenskap är dock inte inriktat mot butikernas saluförda 
produkter, utan rör istället olika intresseaspekter knutet till det geografiska 
området. Avkastningsmöjligheterna ligger förstås i ett ökat intresse för de för-
säljningskanaler gemenskapen utgör ett tillägg till (t.ex. ett elektroniskt köpcent-
rum) men även i möjligheten att generera annonsintäkter från välbesökta diskus-
sionsforum (Timmers, 1998).  

Precis som andra typer av tredjepartsmarknadsplatser, kan den lokala mark-
nadsplatsen innefatta hantering av befintlig information. Hanteringen utgörs 
ofta av, att erbjuda sökmöjligheter i redan insamlad och strukturerad informa-
tion av specifik eller allmän karaktär. Informationsförmedling av detta slag kan i 
sig betraktas som en fristående affärsmodell (Timmers, 1998) och låta sig 
exemplifieras av s.k. sökmotorer och katalogtjänster som t.ex. Google21 och 
Yahoo22. Den informationsförmedling som sker via en lokal elektronisk 
marknadsplats är ofta inriktad mot information hämtad från det geografiska 
området (jfr t.ex. den lokala katalogtjänsten på Skaraborgswebben23). Förädlings-

                                                 
20 Se webbplatsen http://www.amazon.com. 
21 Se webbplatsen se http://www.google.com. 
22 Se webbplatsen se http://www.yahoo.com. 
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lokala katalogtjänsten på Skaraborgswebben23). Förädlingsgraden av den infor-
mation som förmedlas kan precis som användarnyttan variera stort. Den presen-
terade informationen kan t.ex. bestå av allt från en samling enkla hypertextlän-
kar till beslutsunderlag för köp som t.ex. produkt- och prisjämförelser (jfr t.ex. 
Pricerunner24). Beroende av karaktären av den information som förmedlas varie-
rar också formerna för avkastningsmöjligheter i denna modell. Det kan t.ex. 
handla om annonsintäkter eller andelar från förmedlade affärstransaktioner 
(ibid.). 

Om portaler och marknadsplatser 

Då affärsmodeller för elektroniska marknadsplatser diskuteras är det relevant att 
förhålla sig till begreppet portal. Begreppet är intimt kopplat till tredjeparts-
marknadsplatser och används ibland också som en synonym till denna benäm-
ning. Allt sedan kommersialiseringen av Internet25 i början av 1990-talet, har 
antalet användare och mängden information årligen ökat mycket kraftigt. Det 
massiva informationsflödet skapade snabbt ett stort behov av struktur och 
ordning, där olika former av söktjänster som t.ex. sökmotorer och katalogise-
ringar fick en nyckelfunktion. Verktygen för informationssökning utvecklades 
ganska snart, till att vara Internets påfarter och strävade efter att nå mycket 
breda användargrupper (Appelgate, 2000). Ledande globala aktörer som skapat 
starka varumärken och diversifierat tjänsteutbudet är AOL26, Yahoo27 och Excite28 
(Evans, 2000). De webbplatser som likt dessa söktjänsters webbplatser strävar 
efter ”påfartsfunktionen” går under den allmänna benämningen portal (se t.ex. 
Dewan, Freimer & Seidmann, 1999; McMahon, 1999). Idén innebar ursprungli-
gen att tillgodose användare med lämpliga vägar och verktyg för att ta sig vidare 
ut på Internet.  

Portal är dock som begrepp betraktat oprecist och erbjuder mycket stor variation 
i tillämpning (Evans, 2000). De globala aktörerna företräder en grovhuggen 
kategori av publika portaler som kan vara generella eller horisontella (ibid., Ap-

                                                 
23 Se webbplatsen http://www.skaraborgswebben.com.  
24 Se webplatsen http://www.pricerunner.se. 
25 I avhandlingen används det generella begreppet Internet ofta i sammanhang då det korrekta 
(och mer specifika) hade varit att tala om Internettjänsten world wide web (www). Jag anser dock 
att användningen ökar läsbarheten och är så utbredd att inga missuppfattningar bör uppstå.   
26 Se webbplatsen http://www.aol.com. 
27 Se webbplatsen http://www.yahoo.com. 
28 Se webbplatsen http://www.excite.com. 
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pelgate, 2000). Den horisontella portalens informationsinnehåll och tjänsteutbud 
är brett och den tänkta huvudsakliga inkomstkällan är dess annonsörer. En 
annan kategori som nämns i litteraturen är s.k. vertikala portaler vilka till inne-
hållet är nischade mot en specifikt innehållsligt inriktning eller bransch. De 
vanligt förekommande företagsportalerna skiljer sig något från de ovan be-
skrivna. De senare är nämligen utvecklade för att stödja intern och extern infor-
mationshantering för ett specifikt företag29. Utvecklingen av publika portaler har 
sedermera inneburit en expansion mot faciliteter för olika former av affärsid-
kande i allmänhet och detaljhandel i synnerhet (Lash, 1999). Portalens operatör 
kan naturligtvis själv bedriva detaljhandel. Men det är också vanligt att webb-
platsens innehavare upplåter utrymme för andra aktörer att hyra elektronisk 
butiksyta. 

Portalen har därmed utvecklats till en elektronisk marknadsplats, där köpare och 
säljare kan mötas i de former som diskuterades i termer av affärsmodeller i 
föregående avsnitt. Självklart är det emellertid möjligt att vända på resone-
manget beroende på en aktuell webbplats evolutionsriktning – en ”ren” mark-
nadsplats kan förstås utvecklas mot att i första hand fungera som portal (jfr 
Appelgate, 2000). 

Såväl portaler som marknadsplatser kan förutom i den horisontella eller verti-
kala dimensionen även kategoriseras utifrån dess geografiska inriktning.30 Själv-
klart verkar webbplatsens språk som en avgränsande faktor och vad gäller 
globala marknadsplatser så innebär skatteregler och importbestämmelser att de 
praktiska förutsättningarna för att nå olika kundgrupper påverkas (Turban et al., 
2002). I arbetsdefinitionen av en lokal elektronisk marknadsplats (avsnitt 1.1.4) 
diskuterades geografisk inriktning i termer av aktörsintresse. Med inriktning 
avses då tre olika omständigheter: hemmahörandet av den tilltänkta besökar-
målgruppen; tema på informationsinnehåll och hemmahörande av de leverantö-
rer som erbjuder produkter via marknadsplatsen.  

                                                 
29 Företeelsen företagsportal behandlas inte vidare i detta arbete. Då diskussion om portaler 
fortsättningsvis förs exkluderas denna kategori.   
30 Exempel på geografiskt inriktade portaler är: Gränslandet (se http://www.grenslandet.com) 
och Örebro.cc (se http://www.orebro.cc). Geografiskt inriktade marknadsplatser är t.ex. Elec-
tronic mall Bodense (se http://www.emb.net) och Lokaltidningen.net (se 
http://www.lokaltdningen.net). 
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3.3.4 Den elektroniska marknadsplatsens funktionalitet 

Då elektroniska marknadsplatser behandlas i litteraturen innefattar begreppsap-
paraten inte sällan en diskussion kring marknadsplatsens funktionalitet. Innehål-
let i dessa diskussioner skiljer sig naturligtvis delvis åt, men har en gemensam 
beröringspunkt i att funktionerna relateras till de uppgifter marknadsplatsen 
används till att utföra. Bakos (1998) skriver om en tvådelad marknadsfunktion vars 
delar är: ”matchning av köpare och säljare” och ”tillgodoseende av transak-
tionsmöjligheter”. Jag uppfattar att den aningen trubbiga indelningens första del 
kan kopplas till de tre första faserna av en affärsprocess: förutsättning, expone-
ring och erbjudande, medan den andra kan relateras till de tre senare: kontrakt, 
fullföljande och avslutning (jfr avsnitt 3.1.3 ovan). Zimmermann (1995; 1996), 
som behandlar konsumentinriktade ”regionala marknadsplatser”, lyfter emel-
lertid fram en annan indelning av funktionalitet som stämmer väl överens med 
den lokala elektroniska marknadsplatsen (jfr arbetsdefinitionen i avsnitt 1.1.4). 
Denne gör en indelning i två huvudsakliga marknadsplatsfunktioner; nämligen 
att tjäna som medel för marknadsaktivitet (i betydelsen av affärsgörande) respek-
tive mellanmänsklig kommunikation. Zimmermann använder antikens Agora (jfr 
3.3.1) som metafor för att poängtera den elektroniska marknadsplatsens flerfunk-
tionalitet: 

 “The term electronic marketplace is used in this context to designate an 
open, virtual electronic marketplace in the sense of the ancient Agora. On 
this classical marketplace people gathered not just to buy and sell, but to so-
cialize, argue politics, and exercise all the other prerogatives of citizenship. 
(Zimmermann, 1998, s. 1) 

Den elektroniska marknadsplatsens kommunikativa funktion har till uppgift att 
möjliggöra kommunikation mellan den elektroniska marknadsplatsens besökare. 
Jag uppfattar alltså beskrivningen av en sådan tvådelad funktionalitet som högst 
relevant även för den lokala elektroniska marknadsplatsens kontext. Eftersom 
affärsinteraktion här har uttryckts i termer av just kommunikation i den här 
avhandlingen (avsnitt 3.1.2), finner jag det emellertid lämpligt att använda 
uppdelningen affärsinriktad respektive icke affärsinriktad funktionalitet (se en 
fördjupad diskussion om detta i avsnitt 6.1). 

Den elektroniska marknadsplatsens affärsinriktade funktionalitet möjliggörs av 
MP-IOIS:ets applikationer för t.ex. elektroniska köpcentrum, skyltfönster och 
butiker (se avsnitt 3.3.3 ovan). Den icke affärsinriktade funktionaliteten kanalise-
ras i sin tur av applikationer för enkelriktad informationsspridning såväl som 
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olika former av diskussionsforum. Det senare leder till att marknadsplatsen 
också kan förstås som en s.k. elektronisk gemenskap. Begreppet diskuterades ovan i 
termer av affärsmodell, men är i sitt icke affärsinriktade utförande att betrakta 
som något betydligt bredare. Engelskans motsvarighet ”virtual community” 
låter sig varken definieras eller översättas entydigt. Intuitivt läser nog många in 
betydelsen mänsklig gemenskap, där kommunikationen sker med hjälp av 
informationsteknik. Men om man sedan benämner företeelsen virtuell, läser 
sannolikt fler än jag in betydelsen ”skenbar”, vilket ger associationer som försvå-
rar förståelsen. Det virtuella elementet bör istället kopplas till avsaknaden av 
kommunikation ansikte mot ansikte (Romm, Pliskin & Clarke, 1997), vilket i linje 
med den begreppsanvändning som tidigare diskuterats i avhandlingen (avsnitt 
3.1) innebär, att benämningen elektronisk gemenskap är mer passande. 

Preece (2000) menar att utvecklingen av ”lyckade” elektroniska gemenskaper 
handlar mycket om situationsanpassad utformning av användbar informations-
teknik, i syfte att stödja sällskapande (sociability). Situationsanpassningen till 
trots är det möjligt att ta stöd i generella riktlinjer kopplat till den elektroniska 
gemenskapens fyra huvudkomponenter (ibid.):  

 (1) Människor, interagerar socialt i deras strävan att tillfredställa sina egna behov 
eller att agera i speciella roller, som t.ex. diskussionsledare eller ämnesexpert. Ett 
övervägande som är viktigt för sällskapandets interaktion och innehåll är just 
den eventuella tillsättningen av en diskussionsmoderator. Det kan vara avgörande 
gemenskapens ”liv”, att ha en specifik deltagare som aktivt entusiasmerar, 
guidar och medlar. Detta kan också vara ett sätt att stävja problem med tillit, 
empati och okänslig kommunikation. Andra sätt är att lyfta fram sådant som har 
en direkt koppling till det gemensamma syftet men också att samla in och till-
gängliggöra uppriktiga personprofiler. 

 (2) Ett delat syfte, som t.ex. ett intresse eller ett behov av informationsut-
byte/tjänster som ger skäl att deltaga. För att stödja sällskapandet bör den elek-
troniska gemenskapens syfte deklareras uttryckligen. Detta minskar risken för 
såväl nya som etablerade deltagare att ”tappa tråden”.  

 (3) Principer (policies) i form av underförstådda antaganden, ritualer, protokoll 
och lagar som vägleder deltagarnas interaktion. För att underlätta att dessa 
principer följs kan det vara lämpligt att deltagandet i gemenskapen föregås av en 
obligatorisk registreringsprocess där dessa tydlig tillkännages. Dock bör en 
eventuell formulering av principer föregås av ett ställningstagande gällande, om 
gemenskapen skall styras eller styra sig själv. 
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 (4) Informationsteknik, för att stödja och förmedla den sociala interaktionen och 
för att främja känslan av samhörighet krävs också att tekniken är användbar. 
Med detta menas enligt Preece (ibid.) att den låter dess användare utföra sin 
uppgift intuitivt och enkelt. Att den tekniska lösningen går lätt att lära och 
komma ihåg. 

I den här avhandlingens sammanhang blir dessa fyra komponenters utformning 
alltså viktiga för att uppnå en ”god” elektronisk gemenskap som täcker in mark-
nadsplatsens icke affärsinriktade funktionalitet. I lika hög grad som jag uppfattar 
det nödvändigt att kunna särskilja de två huvudsakliga marknadsplatsfunktio-
nerna, betraktar jag det dock som nödvändigt söka förstå hur dessa kan sam-
verka. Redan under mina empiriska studiers pilotfas blev jag övertygad om att, 
ett betraktande som stannar vid ett konstaterande av dessa två funktioners 
samexistens är allt för begränsat för att uppnå helhetsförståelse.  

3.3.5 En referensmodell för elektroniska marknadsplatser 

Som nämnts ovan utgör affärsmodell och stödjande informationssystem två 
nyckelbegrepp vid betraktandet av den elektroniska marknadsplatsen. Förhål-
landet mellan dessa begrepp (och andra) kan klargöras ytterligare genom att 
använda den referensmodell för elektroniska marknadsplatser (EM-RM) som 
Schmid och Lindemann (1998) utarbetat. Författarnas argument för att ta fram 
denna modell var helt enkelt en upplevd avsaknad av ett heltäckande teoretiskt 
verktyg för att betrakta och förstå elektroniska marknadsplatser (Schmid, 1997). 
EM-RM-modellen är allmängiltig till sin karaktär och har använts för utveckla 
mer specifik kunskap om diverse marknadsplatsinspirerade plattformar se t.ex. 
Zimmermann (1997) och Selz (1999). Syftet är att normativt stödja situationsbero-
ende modelltillämpningar:  

This meta-model is necessary for the development of application-relevant 
models of specific EM […] to answer the question: How can EM be built and 
operate. (Schmid & Lindemann, 1998, s. 193) 

För att förklara tänkbara affärsmodeller utgår man från fyra olika typer av 
deltagare i EM-RM-modellen; operatör, kund, leverantör och tjänsteleverantör 
(jfr diskussionen om tredjepartsmarknadsplatser i avsnitt 3.3.3). Samspelet 
mellan deltagarna uttrycks i affärsrelationer och av de krav dessa ställer på 
operatörens aktiviteter. 
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EM-RM består av två dimensioner vilka återges grafiskt i figur 9 nedan. En 
horisontell dimension framställer tre olika faser av marknadstransaktion, medan 
den vertikala återger en indelning i fyra olika betraktelsenivåer31. Marknadstrans-
aktion beskrivs här som bestående av interaktionsprocesser mellan marknads-
platsens olika deltagare. Interaktionsprocesserna har sedan klassificerats som 
tillhörande någon av de tre (horisontella) faserna: informationsutbyte, överens-
kommelse och avgörande. Enligt referensmodellen kan marknadstransaktioners 
avläsas i (låga) transaktionskostnader. Vidare är det marknadens koordina-
tionsmekanism som kan ge denna eftersträvade effektivitet (ibid.) (jfr även dis-
kussionen om marknad vs. hierarki i avsnitt 3.3.1 ovan). Referensmodellens 
(vertikala) betraktelsenivåer är följande: affärsnivån, transaktionsnivån, tjänste-
nivån och infrastrukturnivån. 

 

Business modell 

Electronic product 
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Electronic 
contracting tool 

Computer integrated 
logistics 

Market transactions and business scenarios 

Communications infrastructure 

Information 
Phase 

Agreement  
phase 

Settlement 
phase 

Business 
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Infrastructure 
view 

Services 
view 

Market transaction  

Figur 9 En referensmodell för elektroniska marknadsplatser (Schmid & Lindemann, 1998) 

Schmid och Lindemann (1998) slår ibland ihop de fyra betraktelsenivåerna till 
två övergripande och skriver om samspelet mellan marknadsplatsens organisa-
toriska och tekniska aspekter. EM-RM-modellens två översta nivåer; affärs- re-
spektive transaktionsnivån räknas då till de organisatoriska aspekterna, medan 
tjänster och infrastruktur tillhör de tekniska. Denna överkategorisering kan 
tyckas väl grov men utgör endast ett tankeverktyg för att visa att de fyra betrak-

                                                 
31 Min egen översättning utifrån sammanhangets användning av det engelska ordet ”view”. 
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telsenivåerna till varierande grad handlar om marknadsplatsens organisatoriska 
såväl som tekniska aspekter (se figur 10 nedan). 

 
Affärsnivå 

Transaktions-
nivå 

Infrastrukturs- 
nivå 

Tjänste- 
nivå 

Organisa-
toriska 
aspekter 

Tekniska 
aspekter 

 

Figur 10 Organisatoriska och tekniska aspekter hos marknadsplatsens olika betraktelsenivåer 
(fritt efter Schmid & Lindemann, 1998). 

Jag skulle vilja jämföra Schmid och Lindemanns (1998) tjänste- respektive infra-
struktursnivå till diskussionen om IOIS-arkitektur. I figur 11 nedan används 
referensmodellen för att relatera ytterligare centrala begrepp ur avhandlingens 
referensram till varandra. Vad gäller modellens indelning i ”interaktionsfaser” 
(den horisontella dimensionen) kan denna uppenbart jämföras med affärsaktste-
orins indelning av affärsprocesser (se avsnitt 3.1.3). 
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Figur 11 Avhandlingens begrepp relaterat till Schmid och Lindemanns referensmodell för elektro-
niska marknadsplatser 

Affärsmodell räknas in under EM-RM-modellens organisatoriska aspekterna och 
leder till ett antal strategiska vägval (som t.ex. kundsegment och avkastnings-
struktur – jfr diskussionen i avsnitt 3.3.3). Dessa vägval för med sig en uppsätt-
ning förutsättningar för den affärsinteraktion som (får/kan) ske på marknads-
platsen. Affärsinteraktionen består i sin tur av utförande av en uppsättning 
affärshandlingar (vilket diskuterades i avsnitt 3.1.2) inom och mellan de olika 
faserna. På denna andra betraktelsenivå (transaktionsnivån) fokuserar Schmid 
och Lindemann (ibid.) karaktären hos återkommande mönster av affärsinterak-
tion s.k. affärsscenarier. Detta kan liknas vid en identifiering av olika situationer 
av platsbundna affärer (jfr avsnitt 3.1.4).  

Schmid och Lindemann (ibid.) diskuterar om elektroniska tjänster möjliggjorda 
av applikationer som samverkar med varandra bl.a. genom att behandla gemen-
sam information. Det kan t.ex. röra sig om applikationer för att presentera och 
hantera försäljning enligt modellen elektronisk butik. Strukturen innebär också 
att dessa applikationer kan förestås av en operatör likväl som av andra mark-
nadsplatsdeltagare (ibid.). Utifrån det som tidigare presenterats i detta avhand-
lingskapitel, kan denna tjänstenivå hos referensmodellen uttryckas som; IS ut-
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formade för att stödja transaktionsnivåns affärsinteraktion (jfr också diskussionen 
om tjänster och IS i avsnitt 3.2.2). Vidare blir det intressant att betrakta hur dessa 
system förhåller sig till varandra i marknadsplatsens interorganisatoriska IS-
arkitektur (se diskussionen i avsnitt 3.2.3). IOIS-arkitekturen är baserad på en 
grundläggande IT-infrastruktur (jfr avsnitt 3.2.3 även här) som på den lokala 
elektroniska marknadsplatsen handlar om Internetteknik. 

Referensmodellens tillämplighet 

Jag uppfattar användningen av EM-RM-modellen högeligen relevant vid be-
traktandet av den lokala elektroniska marknadsplatsen. Min uppfattning är att 
litteraturen sällan eller aldrig erbjuder motsvarande explicita hantering av de 
essentiella förklaringsbegreppen affärsmodell och informationssystem. I alla fall 
inte med utgångspunkt i den elektroniska marknadsplatsens kontext. Referens-
modellens komponenter är alla urskiljbara även i det lokala, konsumentinriktade 
sammanhanget (jfr arbetsdefinitionen i avsnitt 1.1.4) och modellen ger stöd för 
att förstå hur de hänger ihop. Det finns emellertid några aspekter som innebär 
att EM-RM delvis kommer till korta för att skapa en övergripande helhetsförstå-
else av en lokal elektronisk. 

Den avgörande aspekten är det faktum, att modellen är begränsad till att be-
trakta affärsaktivitet. I linje med diskussionen om den lokala elektroniska mark-
nadsplatsens tvådelade funktionalitet (se avsnitt 3.3.4) utövas en hel del mark-
nadsplatskommunikation som inte bygger på intentionen att göra affärer, kom-
munikation som överhuvudtaget inte kan placeras in under någon. Modellens 
begränsning avspeglar sig också i diskussionen om marknadsplatsens deltagare 
– kopplingarna mellan dessa diskuteras endast i termer av deras affärsrelationer 
(Schmid & Lindemann, 1998). 

Som antytts ovan finner jag dock EM-RM modellen tillämplig för att förstå den 
lokala marknadsplatsens affärsinriktade funktionalitet. Men även för detta 
ändamål finns ett viktigt förbehåll: jag uppfattar EM-RM-modellens fokuse-
ringen på reducering av transaktionskostnader som något begränsad i ”mitt” 
sammanhang. Som nämndes i avsnitt 3.1.4 innebär möjligheterna i platsbundna 
elektroniska affärer ett utnyttjande av den inbäddade karaktären av lokalt af-
färsgörande. Det är alltså inte självklart att marknadsdriven prispress är det 
viktigaste motivet för att säljare och köpare skall mötas på den lokala elektro-
niska marknadsplatsen.  
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3.4 Den elektroniska marknadsplatsen som verksamhet 

Följande avsnitt presenterar och motiverar ett sätt att betrakta den lokala elek-
troniska marknadsplatsen. Som nämndes i avhandlingens metodkapitel, rör det 
sig om att betrakta marknadsplatsen som en verksamhet.  

Såväl i inledningskapitlets arbetsdefinition som i efterföljande avsnitt har antytts 
att fenomenet lokal elektronisk marknadsplats inte kan förstås enkom med 
begrepp vars avgränsning sker i organisatoriska gränser. Det är möjligt att 
beskriva vissa aspekter av marknadsplatsen som realiseringen av en affärsmo-
dell med stöd från en viss typ av informationssystem. Som nämndes i föregå-
ende avsnitt täcker ett sådant betraktelsesätt emellertid inte in hela funktionali-
teten för de aktiviteter som sker på denna typ av marknadsplats. Därmed torde 
en strävan mot helhetsförståelse tjäna på att finna teoretisk stöd på en allmängil-
tig nivå där såväl affärsinriktad som icke affärsinriktad kommunikation mellan 
människor täcks in. 

Allwood (1989a) lyfter fram en sådan allmängiltig utgångspunkt i det att utgå 
från teorier om mänskligt handlande. En sådan kunskapsbas innebär tillämp-
ningsmöjligheter i situationer av mycket olika karaktär. Denna relativt abstrakta 
nivå erbjuder en gemensam begreppsapparat för att förstå skilda faktorer med 
unika drag. Allwood (ibid.) använder verksamhetsbegreppet för att beteckna ett 
avgränsat handlande. En verksamhet är dock inte nödvändigtvis synonym med 
”sociala institutioner” som t.ex. företag. Ett företag kan i sig mycket väl innefatta 
ett antal verksamheter. Vidare är termens användning i sammanhanget inte 
heller begränsad till att beteckna ”organisation” eller ”organisationsstruktur” 
(ibid.). Begreppet verksamhet har länge varit centralt inom t.ex. informationssy-
stemutveckling och då ofta refererat det sammanhang i vilket ett informations-
system verkat. När verksamhetsbegreppet används här görs detta i denna vida 
bemärkelse.  

Goldkuhl och Röstlinger (1998) diskuterar verksamhetsbegreppet utifrån ett 
handlingsperspektiv i den s.k. praktikteorin. I denna teoribildnings begreppsap-
parat likställs verksamhetsbegreppet med vad som benämns en praktik:  

En praktik innebär att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – 
gör något för någon/några, och ibland gentemot någon/några, och att detta 
görande (handlande) baseras på värden, regler, kunskaper och kompetenser 
som är etablerade och som successivt kan förändras. (ibid., s 4) 
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En praktik innebär således ett görande som består i utförande av olika handlingar. Det finns 
dock inget självändamål med handlandet som sådant. En praktik är till för någon – den 
utförs i ett visst syfte. För att det skall vara meningsfullt att tala om en praktik menar man 
vidare att sammanhangets handlingar i någon mån måste utföras återkommande (ibid.). Jag 
föreslår alltså att man ”lyfter blicken” till denna allmängiltiga nivå och betraktar det gö-
rande en marknadsplatspraktik består av. Om vi betraktar skeendet, det affärsinriktade såväl 
som det icke affärsinriktade, på den elektroniska marknadsplatsen som en samverkande 
praktik torde det vara möjligt att nå helhetsförståelse.  

3.4.1 En generisk modell för verksamheter 

Ett centralt inslag i praktikteorin är en generisk modell för verksamheter – den 
praktikgeneriska modellen (PGM). Modellens syfte är att skapa en grund för förstå-
else, utvärdering och förändring av verksamheter (Goldkuhl & Röstlinger, 1998; 
Goldkuhl, 2001). Ett bakomliggande skäl till arbetet med denna modell har varit 
identifierade problem vid bedrivande av s.k. verksamhetsutveckling. Problemen 
har då bl.a. rört metoders tillkortakommanden då det gäller att sätta fingret på 
vad en verksamhet (praktik) egentligen är. Modellen strävar därför efter att 
erbjuda en allmängiltig kategorigrund för verksamheter (Goldkuhl, 2001). Mo-
dellen erbjuder en begreppsapparat som innefattar ett antal grundläggande 
kategorier relaterade till varandra. Modellens generiska karaktär innebär bl.a. att 
den inte är begränsad till att användas för att förstå (och utvärdera) affärsdri-
vande verksamheter. Modellen är symbolisk med ikoniska inslag (jfr avsnitt 
3.1.3) för att belysa vissa förhållanden i en praktik. 

Beskrivningen nedan utgår till stora delar från den presenterad i (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1998) samt (Goldkuhl, 2001). Den praktikgeneriska modellen är 
inriktad mot vad som sker i en verksamhet men också mot hur verksamheten är 
relaterad till sin omgivning. Relationerna rör då verksamhetens resultat samt 
olika förutsättningar för bedrivandet. Relationerna byggs upp av de handlingar 
som utförs inom ramarna för praktiken och kan därmed uttryckas som handlings-
relationer. Dessa relationer uppstår mellan verksamhetens producenter och andra 
omgivande aktörer (Goldkuhl, 2001). Därmed kan följande grundbegrepp lyftas 
fram (ibid., s 10): 

• aktörer i roller 

• handlingar 

• relationer 
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• handlingsobjekt 

Aktörerna är i detta sammanhang de som står för ”görandet” i och runt praktiken 
– utförarna av praktikens handlingar. Beroende av sammanhanget för ett visst 
handlande ikläder sig också aktörerna olika roller i utövandet av praktiken. Ett 
belysande exempel går att finna i en godtycklig produktionssituation som inklu-
derar en beställare och en producent: då uppdragsgivaren (beställaren) ger 
producenten ett uppdrag uppstår en viss handlingsrelation aktörerna emellan. 
Ett handlingsobjekt är då det uttryckta uppdraget. Uppdraget fungerar också som 
underlag för att skapa andra handlingsobjekt – ett resultat. 

Den praktikgeneriska modellens grafiska illustration (figur 12) är uppbyggd av 
grundbegreppen. Med illustrationen som utgångspunkt följer här en översiktlig 
genomgång av modellens beståndsdelar. 
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Figur 12 Den praktikgeneriska modellens illustration (Goldkuhl, 2001) 

Bedrivandet av en praktik sker alltså utifrån olika förutsättningar vilka i sin tur 
formas av ett antal förutsättningsaktörer (genom deras handlande). Exempelvis 
står praktikens försörjare för det underlag som sedermera skall omvandlas till ett 
slutresultat – praktikens produkter. En aspekt av praktiken är således att trans-
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formera ett underlag till ett resultat. Praktikens omfattning sträcker sig emellertid 
utanför transformationsprocessen (som avslutas i och med den framställda 
produkten). Produktens brukare – praktikens klienter – är nämligen också högst 
centrala i sammanhanget. I modellen används dock inte begreppet kund32 utan 
istället klient. Detta då modellens allmängiltiga karaktär möjliggör tillämpning 
även på icke affärsdrivande verksamheter. 

Som tidigare nämnts är en strävan att inkludera kunder och fokusera kundnytta 
kännetecknande för en processorienterad syn på verksamheter (avsnitt 3.1.2). Ett 
praktikteoretiskt betraktande innebär dock en vidareutvecklad syn, där bl.a. 
processers bakomliggande uppdragsstruktur också fokuseras (Goldkuhl, 2001). 
Bakom en produktionsprocess finns ett uppdrag. Därvidlag fungerar kunden 
inte bara som mottagare utan kan ikläda sig ett antal roller (som t.ex. brukare, 
betalare och uppdragsgivare). 

En uppdragsgivare ger de producerande aktörerna olika former av uppdrag 
(figur 12). Här talar man om två olika typer av uppdrag; produktuppdrag re-
spektive rolluppdrag. Det förra innebär specifikationer explicit riktade mot det 
som skall produceras. Uppdraget kan, men behöver nödvändigtvis inte vara 
ställt av praktikens klienter. Uppdraget uppstår dock inte förrän det accepterats 
av producenten och en överenskommelse slutits (Goldkuhl, 2001). Rolluppdrag rör 
inte med nödvändighet en specifik produkt utan är riktad mot aktörens roll som 
producent. Ett rolluppdrag gentemot en producent ställs ofta av verksamhetens 
ledning (eller motsvarande) och kan således inte härledas till en specifik klient 
(som t.ex. en viss kund och dennes order). Uppmärksammandet av en sådan 
uppdragsstruktur utges innebära en viktig skillnad gentemot processorienter-
ingens kundfokusering (ibid.).  

Förutom uppdragsgivare och försörjare finns andra förutsättningsaktörer i en 
praktik (figur 12). Finansiärerna står för de ekonomiska medel – den ersättning – 
som täcker verksamhetens kostnader. Det sätt verksamheten finansieras på får 
konsekvenser för hur den bedrivs. I en kommersiell verksamhet kan det röra sig 
om direkta intäkter från försäljning av det producerade resultatet (kunden är 
finansiär). I annan typ av verksamhet skulle det kunna röra sig om t.ex. bidrags-
finansiering (ibid.). 

                                                 
32 En kund är däremot ett specialfall av klient. 
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De aktiviteter som utförs under praktikens bedrivande påverkas också av olika 
normer och omdömen. Denna påverkan kan vara mer eller mindre uttalad men 
utgör måttstocken för vad som är ”god” verksamhet. Normer uttrycker inte 
sällan outtalade riktlinjer som vuxit fram internt under det att verksamheten 
bedrivits. För sådana normer fungerar producenterna själva som normställare. 
Det kan dock också röra sig om uttalade externa normer (som t.ex. lagstiftning). 
Styrande kan även olika omdömen om en praktik vara. Det kan röra sig om olika 
aktörers bedömning och utsagor rörande hur praktiken bedrivs – inte minst från 
olika klienter. 

Under produktionen är individer kunniga i de uppgifter som skall utföras en 
högst väsentlig förutsättning. Förutom det förutsätts dock även väl lämpade 
hjälpmedel. Den praktikgeneriska modellen lyfter därmed fram kunnande och 
instrument som två mycket viktiga förutsättningar direkt kopplade till produk-
tionen (se figur 12). Dessa två komponenter beskrivs tillsammans som en verk-
samhets förmåga (ibid.). Instrumenten delas enligt modellen in i inre respektive 
yttre instrument. De inre avser gemensamma metoder medan de yttre rör t.ex. 
teknisk utrustning, maskiner och verktyg. De uppgifter praktikens producenter 
bör bemästra inrymmer därför även handhavandet av de olika instrumenten. 
Återkommande produktionshandlingar skapar rutiner vilka då innebär ett 
gemensamt kunnande. Detta gemensamma kunnande kan förmedlas genom t.ex. 
IT-stöd vilket då utgör bärare av verksamhetens förmåga. 

Kunskapare och instrumentmakare utgör också förutsättningsaktörer för produk-
tionen. Den förra rollen kan innehas dels av aktörer som utvecklar kunskap, dels 
av sådana som förmedlar den till praktikens producenter. Instrumentmakarna 
tillverkar och förmedlar instrumenten. Genom produktionen sker också en 
löpande bildning av erfarenheter. Dessa påverkar i sin tur utförandet av den 
kommande produktionen.  

På motsvarande sätt kan producenten även påverka och utveckla instrumenten 
som används för produktionen. Därmed utgör producenterna själva viktiga 
förutsättningsaktörer kopplat till verksamhetens förmåga. 

Det resultat som produceras i en praktik kommer sedermera dess klienter till 
gagn. Det är således dessa aktörer praktiken är till för enligt definitionen ovan. 
Klienttrollen kan mycket väl innehas av en aktör som även ikläder sig andra 
roller, som t.ex. uppdragsgivare, även om så inte behöver vara fallet. Det kan 
förstås även finnas de som, avsiktligt eller oavsiktligt, missgynnas av en viss 
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praktik. Dessa är då inte gynnade klienter utan urskiljs genom benämningen 
missresultander här (ibid.). 

3.4.2 Lokal elektronisk marknadsplats som praktik?  

Här är det på sin plats att föra en diskussion kring lämpligheten i att betrakta 
den elektroniska marknadsplatsen som en praktik. För det första är PGM till 
skillnad mot många av litteraturens affärsmodellsbeskrivningar ingen preskrip-
tiv modell, den är alltså inte föreskrivande. Istället kan den karaktäriseras som 
öppen och dess generiska karaktär gör det möjligt att förstå olika verksamheter. 
Utgångspunkten är vidare den poäng som förhoppningsvis redan förmedlats: 
för att förstå det som sker på den lokala marknadsplatsen ser jag ett behov av att 
kunna ta ett helhetsgrepp över ett sammanhang som inte är begränsat till affärs-
görande och affärsrelationer. 

Som tidigare nämnts är dock affärsmodellbegreppet intressant även för betrak-
tandet av en lokal elektronisk marknadsplats. Det känns också viktigt att poäng-
tera att Timmers (1998) tre affärsmodellskomponenter mycket väl kan betraktas 
och förstås inom ramen för en praktik. Såväl ”(1) ett mönster av produkt-, tjänste- 
och informationsflöde, som (2) en beskrivning av sammanhangets olika aktörer och de 
möjligheter dessa kan finna i modellens tillämpning och (3) en beskrivning av modellens 
avkastningsmöjligheter” kan betraktas utifrån PGM-rastret. 

Den praktikteoretiska utgångspunkten innebär att ta hänsyn till IT-systemets roll 
i den praktik som bedrivs. Utifrån teorin betraktas systemet som en del av prak-
tikens instrumentella förmåga och torde därför vara möjlig att utvärdera utifrån 
dess lämplighet att uppnå de olika aktörernas önskemål (ändamål). 

Den praktikgeneriska modellen erbjuder uttalade möjligheter till användning på 
olika abstraktionsnivåer. Det skulle således vara möjligt att använda detta verk-
tyg för att fokusera och ”zooma in” olika delar av en elektronisk marknadsplats. 
Det vore sannolikt möjligt att fördjupat studera var och en av de två tillämpade 
marknadsplatsfunktionerna. Dessa funktioner skulle då ganska rättvist kunna 
förstås som ”subpraktiker” inom marknadsplatsen. I linje med avhandlingens 
holistiska grepp (vilket diskuterades i avsnitt 1.2.4) ser jag dock nyttan i att 
använda modellen på en nivå där marknadsplatsen som helhet är i fokus. Detta 
innebär att det identifierade behovet att kunna betrakta samspelet mellan mark-
nadsplatsens olika funktioner (se avsnitt 1.2.1) kommer i fokus istället för delar-
na. 
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4 Empiriska iakttagelser 
Kapitlet presenterar de empiriska iakttagelser som ligger till grund för avhandlingens 
resultat. Detta görs i linje med en strävan att få presentationen relativt fristående från 
såväl tillvägagångssätt som analysresultat. Min förhoppning är att denna, rena, beskriv-
ning skall göra det möjligt för läsaren att mer ”ostört” bilda sig en egen uppfattning om 
det stycke verklighet jag studerat. Detta sätt kan förstås tyckas motsägelsefullt då jag 
redan i mitt urval av presenterade iakttagelser oundvikligen styr in läsaren på mina egna 
tankespår. En löpande redovisning av de senare skulle ju då istället öka en eftersträvans-
värd ”genomskinlighet”. För att även ta hänsyn till dessa aspekter, söker jag istället 
presentera arbetets forskningsmetod såväl som analys nära den studerade empirin varför 
även dessa kapitel har inslag av empiribeskrivning. Presentationen i detta kapitel utgår 
från beskrivningar av de studerade webbplatserna tillsammans med skildringar av 
inblandade aktörers verksamhet och uttryckta uppfattningar. För presentationen av dessa 
iakttagelser används uttryck från den begreppsapparat som växte fram under pilotstudi-
en. Vidare är det relevant att poängtera att redogjorda förhållanden speglar den tidsperi-
od då respektive delstudie bedrevs (se figur 3 ovan). 

4.1 Pilotstudiens studieobjekt 

Under pilotstudien undersöktes fem webbplatser som alla hade en uttalad 
specifik geografisk inriktning. Urvalsgrunderna för dessa webbplatser samt 
delar av pilotstudiens analysresultat har presenterats i avsnitt 2.2.1 respektive 
2.2.3, här följer nu en beskrivning av de iakttagelser som gjordes under studien. 

4.1.1 CityTorget – lyssnare och besökare 

CityTorget33 är en webbplats som drivs av en kommersiell lokalradiostation i 
Karlskoga. Då företaget Radio City 103.8 Östra Värmland startade webbplatsen 
var denna värdaktörs syfte (se 2.2.3 avsnitt för en genomgång av olika aktörsrol-
ler) att kunna erbjuda sina befintliga annonskunder (radioreklam) exponering 
även på Internet. I inledningsskedet fanns planer på att presentera någon form 
av butikslösning för intresserade företagsannonsörer. Man upplevde dock besö-
karantalet för lågt för att sjösätta en sådan satsning. Radiostationens upptag-
ningsområdet är orterna Karlskoga, Degerfors och Kristinehamn, vars invånare 
också är de besökare man vill attrahera med webbplatsen. Värdaktörens repre-

                                                 
33 Se webbplatsen http://www.citytorget.com. 
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sentant tryckte just på detta med CityTorgets lokala inriktning och målgrupp: 
”Det går ju att lägga in någon kod så att sökspindeln [diskussion om externa besökare 
via söktjänsten AltaVista] inte tar med sidan och det skall jag ta och göra. Vi har ju 
alltså ingen nytta av träffar som kommer utanför vårt sändningsområde.” 

Webbplatsen CityTorget innefattar förutom presentation av annonsörer: möjlig-
heter för besökare att kommunicera med radiostationens medarbetare (under 
sändning), löpande händelserapportering från den lokala räddningstjänsten, 
katalogisering över lyssnarnas egna webbsidor och en avdelning med privatan-
nonser. Den senare är den tjänst man från Radio Citys sida framhåller som 
populärast bland sina lyssnare/besökare: ”Det skulle kanske räcka om jag bara hade 
’köp & sälj’ och de privata hemsidorna kvar, ja det är där vi har nästan alla träffar.” Man 
trycker också på vikten av att denna, besöksgenererande avdelning, har en hög 
genomströmning av annonser, ju tätare den är desto oftare upplever besökarna 
det som fruktbart att göra ett besök på webbplatsen (och lyssna efter annonser-
na). Att anmäla en privatannons till Radio City är kostnadsfritt och annonsen 
presenteras då i såväl radio som i det sökbara webbsystemet. Man har spårat 
toppar i webbplatsens besöksstatistik just till de tillfällen då radannonserna 
presenteras i etern. Företagets anställda står själva för utveckling och underhåll 
av webbplatsen och avdelningen för privatannonser möjliggörs av ett externt 
tillhandahållet standardsystem. Det senare innebär att annonsavdelningen 
presenteras fristående från resten av webbplatsen. Intervjupersonerna lyfte fram 
vikten av möjligheten till marknadsföring av webbplatsen via andra medier. 
Man menar vidare, att ett fristående CityTorget sannolikt inte skulle generera 
något besökarintresse.  

4.1.2 Karlskoga.com – en galleria för lokala webbutiker 

Karlskoga.com34 drivs av den lokala IT-konsulten Engholms IT, vilket är ett litet 
företag med tre anställda. Webbplatsens innehåll riktar sig mot invånare i Karl-
skoga tätort med omnejd och dess huvudsakliga innehåll är lokala nyheter, 
evenemangstips och ett elektroniskt köpcentrum. Det senare presenteras som en 
underavdelning med namnet KarlskogaGallerian. Idén bakom KarlskogaGalleri-
an är att erbjuda lokala handlare ett billigt alternativ för att presentera sin verk-
samhet på Internet. I de ”paket” Engholms erbjuder sina kunder ingår förutom 
en företagspresentation möjligheten att presentera ett begränsat antal produkt-
erbjudande (50 st.). Engholms utformar själva de elektroniska butikerna och 

                                                 
34 Under tiden för pilotstudien ändrades webbplatsens domännamn till www.lokalsidan.com.  
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sköter också uppdatering av innehållet varannan vecka. De elektroniska buti-
kerna är integrerade i ett system, som Engholms köpt in av ett företag som 
bedriver liknande verksamhet (men med sin egen verksamhet riktad mot ett 
annat geografiskt område). Det andra företaget är enligt slutet avtal ansvarig för 
en löpande utveckling av KarlskogaGallerians butiksövergripande funktionalitet 
(som t.ex. köpcentrumets sökfunktion). Situationen förde dock initialt med sig 
problem då delar av den övergripande funktionaliteten ej höll måttet i drift: 
”Men det har varit en del strul också. Det kan jag väl säga – rent tekniskt […] Vår 
sökfunktion fungerade plötsligt inte och då blev det genast problem, eftersom vi själva 
inte behärskar just detta med skript då. Det fanns ingenting i våra avtal som sa att vi 
skulle behöva vara tvungna att ligga på UNIX-server och det var det som ställde till det 
för den befintliga lösningen. Och så är det ju lite problem då – vem är ansvarig för att det 
tekniska inte fungerar?” Engholms stod då handfallna gentemot sina egna kunder 
och vad man lovat dem. Efter påpekanden och flera tidsödande turer fram och 
tillbaka kom emellertid de flesta problemen att lösas. Däremot innebar de tidiga-
re problemen att man fortsättningsvis från Engholms sida inte i samma utsträck-
ning vågade sälja in nyheter till sina kunder: ”Så nu fungerar det rent tekniskt – just 
den biten – men jag har inte vågat ens försöka sälja den här bokningsfunktionen när inte 
ens sökfunktionen funkar, förstår du?” 

4.1.3 Örebro CC – företagsregister och nöjesguide  

Webbplatsen35 drivs av enmansföretaget Örebro CC på franchisingbasis och har 
”systerwebbplatser” inriktade mot flera olika städer i landet (dessa är t.ex. Åre 
CC, Östersund CC och Lund CC). Ägare av konceptet är Svenska Internet Porta-
ler AB som också står för det standardsystem de olika webbplatserna är upp-
byggda med. Franchisetagarna är emellertid delaktiga i att utveckla funktioner-
na i det gemensamma standardsystemet. Exempel på webbplatsövergripande 
funktioner är webbaserad e-post och ett gemensamt system för privatannonse-
ring. Tjänsterna är gratis att använda för de besökare som registrerar sig, anger 
viss personinformation och ger sitt godkännande till att regelbundet kontaktas 
via ett nyhetsbrev. Webbplatsens innehåll är inriktat mot information om Öre-
bros näringsliv, turism och fritidsmöjligheter.  

En viktig innehållsbas är ett företags- och föreningsregister med där webbplat-
sens gästaktörer kostnadsfritt kan registrera sig. I den mån företagen vill presen-
tera fler uppgifter än vad ett standardformulär erbjuder är affärsidén att Örebro 

                                                 
35 Se webbplatsen http://www.orebro.cc. 
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CC tar betalt för detta. Webbplatsen erbjuder inte något elektroniskt 
butikssystem – tanken är istället att härbärgera elektroniska skyltfönster. Ett 
annat framträdande inslag utgörs av Örebro CC:s nöjes- och kulturavdelning där 
evenemangskalender och lunchguide drar till sig besökarnas intresse. I denna 
avdelning har besökarna själva möjligheten att medverka genom att recensera 
aktuella biofilmer. Franchisetagaren Örebro CC producerar även eget innehåll i 
form av krönikor, recensioner och kortare nyheter.  

Under intervjun kretsar mycket av diskussionen om vikten av att ha en lokal 
förankring genom människor som känner till orten: ”Hela idén från Svenska Inter-
netportalers sida handlar om det va, utan oss lokala redaktörer skulle det vara jättesvårt 
att få in lokalkännedomen. Sedan är det ju också vi som går runt och säljer in det till 
kunderna.” 

Vidare lyfts gränsdragningen mellan elektronisk butik och elektroniska skylt-
fönster fram som ett strategiskt ställningstagande: ”Varken butiker eller konsumen-
ter är redo för försäljning ännu – men om läget ändras – finns vi ju redan med i bilden.”  

4.1.4 Skaraborgswebben – från marknadsplats till lokal sökmotor 

Då pilotstudien genomfördes var Skaraborgswebben36 en bred webbplast 
innefattande en lokal sökmotor, olika intresseavdelningar med tillhörande 
diskussionsforum och ett elektroniskt köpcentrum (se figur 1 ovan). Tanken från 
Skaraborgswebbens värdaktör LHAAB var att sjösätta en webbplats som i 
förlängningen skulle kunna ”växlas över” till att fungera som en slags 
stadsnätsportal dvs. en startsida, från vilken Skaraborgsinvånare med en lokal 
bredbandsanslutning skulle kunna utgå. En tid efter det att en första kontakt 
tagits med LHAAB ändrades webbplatsens inriktning mot att fungera som ett 
rent ”företagsregister”, då såväl diskussionsforum som möjligheterna att beställa 
varor avlägsnades. 

På Skaraborgswebben fanns såväl lokala som nationella samarbetspartners. På 
det lokala planet handlade det om detaljister som annonserade och erbjöd 
utvalda produkter i en gemensam elektronisk butik och de nationella utgjordes 
av Internetbaserade annonsörer som t.ex. Internetbokhandeln Bokus.com37. Från 
LHAAB:S sida var man emellertid noga med att poängtera vikten av att se de 
lokala aktörerna som primära samarbetspartners: ”Om det skulle innebära att vi 

                                                 
36 Se webbplatsen http://www.skaraborgswebben.com. 
37 Se webbplatsen http://www.bokus.com. 
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inte får lokala bokhandlare att ställa upp på grund av att Bokus finns med här… Vårat 
intresse i grund och botten är ju att jobba med lokala handlare så då skulle vi välja de 
lokala. Annars jobbar vi mot hela idén med Skaraborgswebben.”  

4.1.5 Lusasken.com – från portal till lokal marknadsplats 

Under pilotstudien tittade jag även närmare på webbplatsen Lusasken.com som 
drevs av företaget Bromedia. Webbplatsens geografiska målområde var orten 
Kristinehamn med omnejd. Denna kom sedermera att vidareutvecklas under 
namnet Lokaltidningen och blev också föremål för en närmare granskning i 
avhandlingsarbetets fallstudiefas. Se därför nästkommande avsnitt för en 
beskrivning av denna webbplats.  

4.2 Fallstudieobjekt 1: Marknadsplatsen lokaltidningen 

Lokaltidningen38 (LT) utgörs av en webbplats som inriktar sig mot den 
värmländska kommunen Kristinehamn och kan karaktäriseras som en lokal 
elektronisk marknadsplats. Då fallstudien inleddes innefattades även 
lokalavdelningar inriktade mot andra kommuner (Karlskoga, Arvika och 
Karlstad m.fl.). Dessa inriktningar var dock aldrig utbyggda i samma omfattning 
som Kristinehamnsversionen och kom sedermera också att avvecklas. Som 
namnet avslöjar liknar konceptet en lokal nyhetstidning. Det rörde sig från 
början om en reklamfinansierad papperstidning som övergick i digital skepnad 
(se figur 13 nedan). Webbplatsen som nu ersatt pappersmediet innefattar 
förutom redaktionellt innehåll (nyheter och temaavdelningar) även ett 
elektroniskt köpcentrum samt en elektronisk gemenskap med diskussionsforum 
och föreningssidor (se avsnitt 3.3.4 ovan för en diskussion om elektroniska 
gemenskaper). Under ett intervjutillfälle uttryckte LT:s ”redaktör” konceptet 
enligt följande: ”När vi talar om en tidning säger vi egentligen fel [...] det här är en 
nyhetstjänst, en informationskanal och man kan säga en köp- och säljkanal också. Men 
det handlar hela tiden om kommunikation – lokal kommunikation.” 

 

                                                 
38 Se webbplatsen http://www.lokaltidningen.net. 
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Figur 13 Lokaltidningens förstasida 

LT:s innehåll är till stor del producerat av marknadsplatsens värdaktör 
Bromedia och utgörs av redaktionellt material, både i form av längre reportage 
och kortare notiser. Inriktningen rör i första hand lokala angelägenheter och 
stående avdelningar är sportsreferat och ”polisnyheter”. Exempel på annat 
innehåll är lokalt väder, TV-tablå och matsedlar från Kristinehamns 
lunchrestauranger. I anslutning till alla nyhetsartiklar har också besökarna 
möjlighet att delge sina kommentarer, vilket innebär att varje nyhetsuppslag kan 
växa ut till en öppen debatt. LT innehåller också ett diskussionsforum, där 
besökarna själva har möjligheten att delta i olika diskussioner samt att starta 
egna ”diskussionstrådar” (figur 14). Marknadsplatsvärden aktiverar 
diskussionen genom att initiera olika ämnen (som då ofta har lokal anknytning). 
En liten kuriositet är hur intresset för LT:s diskussionsforum (sett till antal 
inlägg) kom att expandera kraftigt efter det att namnet debattforum ändrades till 
klotterplanket. Klotterplankets innehåll tillåts ”hålla högt i tak” och värden agerar 
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varken moderator eller filter (se avsnitt 3.3.4). Istället anslår värden tonen genom 
att presentera ett antal etiska förhållningsregler för vad som får förekomma i 
forumet. 

 

Figur 14 Lokaltidningens diskussionsforum 

Det elektroniska köpcentrumet består av den delvis fristående underavdelningen 
Gallerian39 (se figur 15 nedan). Avdelningen är fristående såtillvida att den kan 
nås via en separat webbadress och har större geografisk spridning, än den LT 
täcker in. Gallerian innehåller webbutiker och elektroniska skyltfönster för 
detaljister utspridda på de orter som LT initialt täckte in (se ovan). Man upplever 
det från Bromedias sida som svårt att integrera underavdelningen Gallerian med 
resten av lokaltidningen: ”Den stora svårigheten idag det är ju att få folk att 
överhuvudtaget upptäcka att handelsplatsen finns [Gallerian]. Och där har vi svårigheter 

                                                 
39 Se webbplatsen http://www.gallerian.net. 
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att göra en naturligt koppling mellan Lokaltidningen och Gallerian vilket ju är hela vår 
affärsidé – att koppla ihop dessa alltså.” 

 

Figur 15 Det elektroniska köpcentrumet Gallerian 

De detaljister som ansluter sig till Gallerian erbjuds en standardiserad 
elektronisk butik, (se figur 16 nedan) men kan också välja att koppla ihop 
eventuella befintliga webbsidor med Gallerian. Den standardiserade butiken kan 
”låsas” till att endast fungera som ett elektroniskt skyltfönster, men i 
grundavtalet ingår möjligheter att presentera och saluföra ett mindre antal 
produkter (antalet kan utökas i ett tilläggsavtal). Förutom produktinformation 
rymmer webbutiken även möjligheten att presentera information om 
gästaktören och dess fysiska butik. Då besökaren vill handla, hamnar de utvalda 
produkterna från olika detaljister i en gemensam varukorg vars innehåll kan 
levereras hem till dörren. Då en detaljist ansluter sig till Gallerian får denna 
möjligheten att sluta ett enskilt avtal med logistikaktören Posten AB utifrån ett 
ramavtal mellan den senare och marknadsplatsvärden. 
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Gästerna har möjlighet att administrera innehållet i de egna butikerna genom 
åtkomst via en dedicerad del av Gallerian. Förspecificerade inmatningsfält styr 
här karaktären på det innehåll som kan presenteras. Denna styrning är ämnad 
att skapa kongruens bland webbutikerna och är också ett uttryck för att göra 
detaljisternas underhållsarbete billigt, enkelt och tidseffektivt: ”Det är det som är 
grundtanken egentligen. Det skall vara en lösning som alla kan klara av och ha råd med 
[...] men vill man ha större så köper man en e-shop istället.” För att underlätta 
underhållet har värden också försett gästerna med en fristående hjälp-
programvara (instruktioner och bildbehandlingsprogram). 

Webbutiken kan som tidigare nämnts emellertid även utformas som ett rent 
skyltfönster, utan möjligheten för besökare att göra beställningar. Det senare är 
också det vanligaste alternativet bland LT:s företagsgäster. Förutom detaljisterna 
gästas också marknadsplatsen av olika idrottsföreningar. Dessa ges möjlighet att 
bygga upp och administrera informationssidor om sin verksamhet i avdelningen 
”Sport Aktuellt”. Föreningarna nyttjar i stor utsträckning avdelningen för att 
kommunicera med sina egna medlemmar men presenterar också externt riktad 
information. Det gemensamma registret bidrar då också till innehållet i LT:s 
evenemangskalender. En annan avdelning på LT har namnet ”Censur” och är 
nischad mot ungdomar och innehåller den välbesökta underavdelningen för 
lokala band. Här ges lokala musikgrupper möjlighet att presentera sig själva 
tillsammans med sina musikfiler möjliga för besökarna att hämta. 

LT innehåller också en avdelning med privatannonser vilken är gratis att 
använda för dess besökare. Annonsavdelningen kan nås från såväl 
Lokaltidningen som Gallerian och är via sökmöjligheterna också integrerad med 
den senare. Lösningen innebär, att utsökningar i privatannonserna också kan ge 
träffar från de elektroniska butikernas innehåll. 

4.2.1 BroMedia: en marknadsplatsvärd 

Företaget BroMedias verksamhet handlar i första hand om uppdrag inom 
reklamframställning och systemlösningar (oftast webbaserade). Verksamheten 
karaktäriseras av dess företrädare som en reklambyrå med ”mediautveckling” 
som beteckning på det dagliga arbetet. Huvudkompetensen finns inom 
områdena grafisk formgivning, (webb-)journalistik och webbdesign. BroMedia 
är ett litet företag med sina sju anställda. Webbplatsen LT är således endast en 
delverksamhet hos Bromedia, och även om man hoppas på att marknadsplatsen 
skall kunna stå för sig själv i framtiden så är andra uppdrag nödvändiga för att 
finansiera arbetet. 
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LT:s redaktör och tillika grundare av Bromedia hade efter många års erfarenhet 
som lokaltidningsjournalist startat en reklamfinansierad papperstidning och när 
medarbetare med kunskaper om Internetutveckling anslöts växte idéerna om att 
byta media fram. Trots att man inte längre ansåg sig vara tidningsutgivare var 
upprätthållandet av etiska regler för journalistik något medarbetarna ofta 
återkom till under intervjuer och samtal. Trovärdigheten som lokal 
nyhetsförmedlare uppfattades som viktigt och ibland svår att kombinera med de 
aktiviteter man ämnade tjäna pengar på. Ett sådant exempel var att man tvekade 
med att kombinera nyhetsutskick med personifierad direktreklam, eftersom man 
ansåg att trovärdigheten då kunde rubbas. 

Ett annat intressant ställningstagande är, att man från Bromedias sida har valt att 
undvika allianser med ”externa” Internetbaserade handelspartners (jfr 
beskrivningen av fallet Skaraborg Online nedan). Detta skulle nämligen riskera 
att utsätta de lokala detaljisterna för oönskad konkurrens: ”Vi vill ju stödja den 
lokala handeln. Det är ju oerhört viktigt för oss och då vill vi inte i onödan skapa någon 
konkurrens – vi skall inte göra det va.” 

Från Bromedias sida har man dock haft svårt att engagera de anslutna 
detaljisterna till att aktivt arbeta med innehållet i den egna elektroniska butiken. 
Exempel på hur man försökt stimulera aktivitetsgraden är t.ex. införandet av en 
funktion för automatisk utsökning av de erbjudanden som för närvarande 
innebär högst ”Internetrabatt”. De som hamnar på Gallerians ”fem-i-topp” 
erhåller automatiskt en framskjuten presentation av just det erbjudandet. Man är 
inte förvånad över den låga aktivitetsgraden men hade ändå gärna sett lite mer 
rörelse i och kring de elektroniska butikerna: ”Vi talar om att vi ser till att Gallerian 
syns – sedan är det upp till er att synas på Gallerian.” 

4.2.2 Värmländska detaljhandlare: marknadsplatsens affärsdrivande gäster 

De affärsdrivande gästaktörerna på LT finns samlade i det elektroniska 
köpcentrumet Gallerian. Då avhandlingsarbetets fallstudiefas inleddes fanns 43 
företag anslutna och med några få undantag handlade det om 
detaljhandelsföretag. Som nämndes i avhandlingens metodkapitel valdes fem av 
dessa ut och intervjuer med dess representanter genomfördes. deras (se tabell 3 
avsnitt 2.3.2). 

Av dessa finns några som även samarbetat med andra tredjepartsaktörer. En av 
dessa, dagligvaruhandeln Matkassen var intressant nog även med på Postens 
satsning Lokala Torget Värmland (jfr med fallbeskrivningen Skaraborg Online 
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nedan) men även på en nationell satsning som riktar sig mot kupongdistribution 
för flerkanalsaktörer med fysiska butiker: ”Vi var med i det här, ’Kupong.se’, var vi 
med i en period och den biten gav faktiskt väldigt, väldigt lite trots att vi satsade 
stenhårt. Vi fick ingen respons alls […] vi såg ingenting. Och samma sak var det med 
Postens torg – där fick vi heller inga träffar överhuvudtaget.” Även om denna 
gästaktör inte var nöjd med responsen via Gallerian heller, så uttryckte man 
skillnaden i gensvar som beroende på den ”äkta” lokala förankringen och 
besökargenererande innehåll. 

Hos de gäster som hade viss volym på den elektroniska butikens 
affärsinteraktion upplevde man Gallerian som ett onödigt mellansteg. Gallerian 
kunde i någon mån generera nya besökare, men efter en etablerad förstakontakt 
gick butikens kunder inte längre via Gallerian. Det gäller t.ex. matvarubutiken 
Matkassen: ”Den vägen har vi ingenting nästan, våra stamkunder går inte via 
Gallerian utan hittar till oss ändå, eftersom de handlar ju regelbundet – ungefär en gång 
i veckan. Man menade vidare (helt i linje med värdaktören) att varken 
standardlösningen eller leveranstjänsten via marknadsplatsen var tillämplig, när 
man uppnått en viss försäljningsvolym: ”Vi måste ju köra ut själva för att ha råd och 
de flesta väljer förresten take-away vid kassan – det är ju billigare.” 

För den lokala researrangören Charterbuss Resetjänst som utnyttjade Gallerian 
för att exponera ett elektroniskt skyltfönster var emellertid nyttan med 
standardlösningen stor: ”Gallerians registreringsprogram gör det enkelt för oss att 
snabbt kunna presentera våra erbjudanden. Efter en kort introduktion här hos oss, går 
det nu smidigt att lägga in och ta bort erbjudanden allteftersom de fylls på. T.o.m. 
enklare än att uppdatera och ändra på vår ordinarie hemsida.” Från Charterbuss’ sida 
menar vidare, att någon beställningsfunktion inte är intressant, eftersom man 
anser att verksamhetens art kräver personlig kontakt med alla kunder: ”Det är så 
mycket som kan hända – resor blir inställda och människor vill avanmäla.” 

De tre gästaktörerna Leksaken, Parfymeri Cheri och Runes Rör har till skillnad 
från de två ovanstående inte kunnat spåra någon affärsinteraktion till deras 
exponering på Gallerian. Under fallstudiens gång valde också de två 
förstnämnda, att stänga sina elektroniska butiker just av denna anledning. Under 
intervjun med leksaksdetaljistens ägare framkom att företaget engagerat sig i ett 
par olika satsningar, för att börja använda Internet som försäljningskanal mot 
konsumenter. Detta för att svara upp mot konkurrensen från nya 
”nätkonkurrenter”. Den egna butikskedjan har man diskuterat en gemensam 
lösning, med de lokala butikerna som leveransställen. Efter att ha tittat lite 
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närmare på de nya konkurrenternas utfall valde man emellertid att låta 
satsningen bero. Vidare menar man att en lokal satsning måste kunna mäta sig 
med intresset för annonser i den lokala papperstidningen (även om priserna kan 
hållas lägre): ”Kommer det fram några riktigt bra sajter som läses då i princip som 
dagstidningen så kanske det går att få ut ett budskap.” Man provade att sätta upp en 
elektronisk butik med särskilda Internetpriser (figur 16 nedan) men valde sedan 
att stänga den då man inte fick några beställningar. 

 

Figur 16 Leksaken – en elektronisk butik på Gallerian 

Något som varit önskvärt för att få Leksaken att stanna kvar på Gallerian hade 
varit möjligheten att fritt anpassa det material som för tillfället presenteras i en 
elektronisk butik. Av den befintliga marknadsföringen är det nämligen de 
säsongsinriktade reklambladen som har den riktigt stora genomslagskraften: 
”Tryckt media i kombination med Internet, det tror jag många av våra kunder skulle 
tycka vara skönt. De bestämmer sig ofta ur den här katalogen vad de skall köpa […] om 
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just dessa varor gick att förbeställa så skulle det ju underlätta. […] det vore bra att 
kunna lägga in hela reklambladen.”  

Från Leksakens sida delar man uppfattningen med Parfymeri Cheri att det trots 
utebliven försäljning är många som besöker den elektroniska butiken: ”Det är 
nog många som är inne och tittar men det är sannerligen inte många som handlar – jag 
fick inget sålt alls.” Parfymeriet fick alltså inte heller in några beställningar och 
tycker inte att exponeringen på Gallerian tillför någonting, då man inte heller fått 
höra några reaktioner från kunderna i den fysiska butiken. Däremot har man 
märkt av andra aktiviteter som skett på LT: ”När vi butiker fick lotta ut presentkort 
på Gallerian, så märkte jag av det. Då kom de alltid ner här och löste in dem.” 

Runes rör driver en VVS-butik som tillhör kedjan Bad & Värme och har via 
denna tillgång till en gemensam elektronisk butik. Det är denna butik som 
exponerats via Gallerian. Här har man inte kunnat kontrollera om vägen in via 
Gallerian varit fruktbar. Man har heller inte kunnat identifiera något genomslag i 
den fysiska butiken: ”Vi har inte haft någon verksamhet där över huvud taget. Att det 
har kommit en hel del frågor på telefon den vägen det vet jag, de säger att de sett något på 
nätet, men vad det har givit i försäljning det kan jag inte alls svara på.” 

4.3 Fallstudieobjekt 2: Marknadsplatsen Skaraborg Online 

Skaraborg Online är en elektronisk marknadsplats som även har starka 
”portaldrag” (figur 17 nedan). Webbplatsen drivs primärt av ett mindre företag 
som heter Skaraborg Online HB (SHB) vilka emellertid har god draghjälp av 
Torget.se (se vidare nästa avsnitt). Med portaldrag avses här att SOL uttalat har 
ett syfte att fungera som påfart för besökare, som vill vidare ut på Internet 
(jämför diskussionen om portaler kontra marknadsplatser i avsnitt 3.3.3). Detta 
är också något som man från SHB:s sida lyfter fram: ”Vår strävan är att så många 
som möjligt häromkring skall ha Skaraborg Online som webbläsarens startsida. Det skall 
egentligen inte behövas någon annan sida. Vi jobbar en del på det, en stor datorbutik vi 
har kontakt med lägger t.ex. in Skaraborg Online som startsida innan de säljer 
burkarna.” 
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Figur 17 Skaraborg Onlines förstasida 

En viktig del av marknadsplatsen utgörs vidare av det elektroniska 
köpcentrumet ”Torget Västra Götaland” (figur 18 nedan). Till skillnad mot 
förhållandena på LT förestås dock köpcentrumet här av en annan 
tredjepartsaktör – Torget.se. SOL liknar däremot LT ur en annan aspekt; 
nämligen den att marknadsplatsens funktionalitet (jfr avsnitt 3.3.4) möjliggörs av 
två avdelningar som kan stå för sig själva. På det elektroniska köpcentrumet, har 
lokala aktörer möjlighet att driva detaljhandel på ett liknande sätt som via LT:s 
Galleria. Dessa gästaktörer erbjuds ett standardsystem för elektroniska butiker 
och/eller plats i köpcentrumets gemensamma struktur. Man kan således välja att 
sätta upp en butik inom köpcentrumet utan att använda standardsystemet. Detta 
tillsammans med det faktum att tillämpning av standardlösningen inte är låst 
vad gäller design och innehåll, innebär att de elektroniska butikerna på Lokala 
Torg ser helt olika ut. Ett gemensamt ”skelett” tillser emellertid att 
butiksövergripande funktionalitet som t.ex. produktutsökning är möjlig. 
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Figur 18 Lokala Torg Västra Götaland 

SOL:s övriga innehåll innebär emellertid inte bara vägar ut på Internet – utan har 
också ett eget innehåll att erbjuda sina besökare. Här finns bl.a. ett antal 
”intresseavdelningar”; ekonomi, resor, motor etc. som produceras eller 
sammanställts av olika avdelningsredaktörer. Till varje avdelning hör ett 
dedicerat diskussionsforum, där besökarna kan diskutera det aktuella ämnet. 
Avdelningsredaktörerna deltar i diskussionerna genom att svara på inlägg, ställa 
motfrågor och introducera nya ämnen – de fungerar helt enkelt som 
diskussionens moderatorer och ibland även experter (jfr roller i elektronisk 
gemenskap avsnitt 3.3.4). För det senare – att fungera som expert – utnyttjar man 
emellertid också kompetens hos samarbetande innehållsleverantörer. På 
ekonomisidans diskussionsforum deltar t.ex. en representant från en 
aktiemäklare som även annonserar på SOL. Webbplatsens specialinriktade 
underavdelningar har visat sig särskilt värdefulla för samarbetet med nischade 
annonsörer. Detta genom att koppla innehållsleverantörer till marknadsplatsen 
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via s.k. partnerprogram (affiliate programs). Ett sådant program innebär 
förenklat att annonsören inte betalar för annonsplatsen utan istället för de besök 
som genereras på annonsörens webbplats (Turban et al., 2002). Denna lösning 
har varit mycket viktig då SHB:s inkomster endast kommer från just 
annonseringen. Avtalet med Torget.se bygger endast på ett ömsesidigt utbyte av 
innehåll som är attraktivt för båda parter. Förutom ett ämnesindelat 
diskussionsforum erbjuder SOL realtidskommunikation i en s.k. chattkanal som 
delas med andra webbplatser i Skaraborg (figur 19 nedan). Tanken var att skapa 
en helt öppen diskussionskanal (inga förbestämda teman) där besökare, med sin 
hemvist i Skaraborgsområdet, skulle nå varandra. Det visade sig emellertid 
mycket svårt att få igång diskussionerna trots att de inblandade webbplatsernas 
samlade besökarantal upplevdes som tillräckligt av SHB: ”det är svårt att få någon 
fart på diskussionerna. Man ska ha tur om någon annan skulle råka vara inne samtidigt 
– och det är ju liksom det, det handlar om.”  

SOL innehåller även en sökbar katalogisering över Internetresurser kopplat till 
det geografiska täckningsområdet. Från SHB uppfattar man denna del av 
marknadsplatsen som mest uppskattad bland besökarna: ”Det är väl detta 
[förteckning över lokala Internetresurser] vi får mest reaktioner på – äntligen finns 
det en komplett Skaraborgsportal, skriver de.” 
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Figur 19 Skaraborg Onlines diskussionsforum 

4.3.1 Skaraborg Online HB och Torget.se – två samverkande värdar 

Skaraborg Online HB är att betrakta som marknadsplatsen SOL:s primära värd. 
Det är SHB som är initiativtagare till samarbetet med den sekundära 
marknadsplatsvärden Torget.se. Samarbetet aktörerna emellan handlar som 
tidigare nämnts om ett komplement av varandras innehåll. Samarbetet styrs av 
ett avtal där SOL ges rätt att presentera Lokala Torg Skaraborg som en avdelning 
på den egna webbplatsen. Lokala Torg å sin sida erhåller förstås ”trafik” via 
detta samarbete och presenterar i sin tur SOL som en lokalt förankrad 
samarbetspartner. Konkret innebär dock samarbetet inte ett förhållande där de 
båda marknadsplatsvärdarna påverkar varandras innehåll.  

Ett intressant konstaterande är att det nuvarande kombinatet (lokalt innehåll – 
lokal handel) i SOL utgör det koncept Lokala Torg initialt strävade efter. Det 
elektroniska köpcentrumet Lokala Torg utgör en underavdelning till det 
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nationella elektroniska köpcentrumet Torget.se som Posten AB lanserade 1996. 
De lokala torgen introducerades under 1997 och var då innehållsligt breda 
webbplatser vars drift var lokalt förankrat via postkontor och samarbete med 
lokaltidningar. Tanken från Postens sida vara att finnas med som förste 
logistikaktör över hela landet då detaljhandeln över Internet tog fart. Utebliven 
expansiv ökning av Internetförsäljningen innebar dock, att inriktningen kom att 
ändras. Att detta fick genomslag även för de Lokala torgen var något som 
framkom i kontakterna med Torgets representant:”… försäljningen var ju inte 
sådär extremt hög och Torget tog då beslutet att nischa sig som shoppingportal.” Under 
1999 togs alltså så ett strategiskt beslut om att renodla Torgets 
shoppinginriktning – all information som inte var direkt inköpsstödjande 
avlägsnades40. Vidare innebar omläggningen, att man försökte dra ner andelen 
elektroniska skyltfönster (begreppet diskuteras i avsnitt 3.3.3) genom att i viss 
mån sätta press på anslutna detaljister att börja sälja produkter fullt ut. Efter 
omläggningen finns de lokala torgen kvar men då i skepnad av ”rena” 
elektroniska köpcentrum. Det omkringliggande innehållet är inte längre lokalt 
präglat utan hämtas från ”stora” Torgets inköpsstödjande innehåll (som t.ex. 
produkttester och oberoende konsumentupplysning). Från Torgets sida har man 
dock märkt att intresset för Lokala Torg minskat efter omläggningen:”… där kan 
man väl dock säga att för både Torget och Lokala Torgs räkning så gjordes väl det där lite 
hastigt eftersom marknaden inte var riktigt mogen för det […] speciellt inte de lokala 
handlarna. Före omläggningen så var vissa av de här lokala portalerna ganska 
framgångsrika. Framförallt i Piteå där de hade väldigt bra med besök och så, det var 
väldigt omtyckt.”  

Detaljisterna anslutna till de lokala torgen har visat (relativt Torgets övriga 
gäster) lågt intresse för att uppdatera innehållet i sina elektroniska butiker. Detta 
är något man från värdens (Torget.se) sida självkritiskt kopplar till sina egna 
marknadsföringsargument och gästernas svårigheter att initialt se arbetsbördan: 
”Samtidigt som jag nog tror att många hade tänkt sig en satsning men förstod inte vad 
den innebar. Förstod inte att likt i sin vanliga butik måste man faktiskt byta ut grejerna i 
skyltfönstret en gång i veckan, för annars så kommer ju inte folk till den fysiska butiken 
heller. Om man har samma ylletröja där året runt.” 

Som nämnes ovan innebär samarbetet med Skaraborg Online ett sätt att skapa 
den sammansättning av innehåll de Lokala Torgen ursprungligen var tänkta att 
bestå av. Man har från Torgets sida emellertid inte inlett fler motsvarande 

                                                 
40 Alexandra Ridderstad, Torget.se, Föredrag, Örebro universitet 1999-03-18.    
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samarbeten eftersom lämpliga partners helt enkelt inte funnits: ”Hade det funnits, 
i varje län då såsom Lokala Torg är indelat nu, en stark lokal portalaktör, så hade det 
varit det allra bästa egentligen att gå ihop med dem. Ha shopping som en avdelning på de 
här lokala portalerna och presentera de butiker med de produkter som finns på de lokala 
torgen där istället och åt andra hållet eftersom Torget är ett starkt varumärke.”  

Från SHB:s sida innebär samarbetet att dess besökare får tillgång till en betydligt 
bredare webbplats. Samarbetet har inneburit ett ökat besökarantal och som en 
följd av detta högre annonsintäkter: ”Vi är ju den enda lokalsajten i Skaraborg som 
kan visa upp en sådant här samarbete. […] i början såg våra annonsörer 
Skaraborgswebben som ett bättre alternativ. De hade ju precis som de stora börjat med 
direktshopping.” 

Vidare menar SHB också att det förhållandevis kända varumärket Torget skapat 
tillit: ”Våra annonsörer ser samarbetet med Torget som en tecken på att vi är seriösa. 
Det blir helt klart lättare när vi visar att vi samarbetar med Posten om handelsbiten.” 
Inledningsvis var tanken inte att inkludera annan affärsinriktad funktionalitet än 
den att fungera som katalogtjänst över Internetresurser från lokala företag: ”… 
som ett slags lokala gula sidor ungefär som Yahoo – men med mer kött runt omkring.” 
Man upplever också att webbplatsens besökare i hög grad använder även det 
elektroniska köpcentrumet för att söka företagsinformation (snarare än att göra 
inköp): ”Våra användare [besökarna] går ofta in på Skaraborgstorget [Lokala Torg 
västra Götaland] men sedan tillbaka till våra andra tjänster. Ofta har de då först gjort en 
utsökning i våra sökmotorer – om de inte hittar något så går de vidare till Lokala Torg.” 

Trots ett upplevt behov av att kunna erbjuda någon form av elektroniska butiker 
var det aldrig aktuellt för SHB att själva utveckla och driva det elektroniska 
köpcentrumet: ”Vi är inte intresserade av att koda shoppingbutiker och det skulle nog 
vara svårt att konkurrera med Torget hursomhelst […]. Det är också en helt annan grej 
att knyta upp företag på det där sättet – ett annat ansvar och så.” Man ansåg att det 
skulle vara svårt att mobilisera resurser för underhåll av IT-infrastrukturen och 
löpande kundkontakter. 

Från SHB:s sida är man mycket nöjd med samarbetsavtalet men menar att man 
gärna skulle vilja kunna påverka innehåll och utformning hos det elektroniska 
köpcentret. Det man uppfattar som negativt är nämligen aktiviteten i de 
gästande butikerna: ”Det som är synd är väl bara att det finns en del ’lik’ bland 
butikerna på Lokala Torg – inte på skaraborgsdelen – men på andra ställen. Det händer 
väl inte så mycket på de heller men de verkar vara igång i alla fall. Att andra butiker är 
helt döda ser inte bra ut förstås.” 
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4.3.2 Detaljhandlare i Skaraborg: marknadsplatsens affärsdrivande gäster 

Likt de kontaktade företagsgästerna på LT handlade det om en blandning av 
detaljister med olika inriktning (t.ex. gällande salufört produktutbud) bland de 
som kontaktades på SOL. Även i denna fallstudie valdes fem detaljister ut för 
vidare kontakter och intervjuer (se tabell 3 avsnitt 2.3.2). En viktig aspekt som 
skiljer sig från förhållandet på LT var att dessa detaljister i betydligt lägre grad 
uppfattade sig själva som aktörer på SOL. Detta har att göra med det delade 
värdskapet (enligt ovan 5.2.1) och det att detaljisterna hade skrivit avtal direkt 
med Torget.se. Samarbetet mellan de två marknadsplatsvärdarna var 
överhuvudtaget inte känt hos tre av de fem intervjuade gästerna. 

Sörens TV-service är en servicefirma som också har en del försäljning mot 
konsumenter. Den senare aktiviteten har tidigare fått ”stryka på foten” för att ge 
utrymme för servicearbeten ute hos kunder. Men idag uppfyller den 
egenutvecklade webbutiken (figur 20 nedan) ett medel för att även hinna med 
försäljningen. Den elektroniska butiken tjänar även som en stor tidsbesparare 
vad gäller frågor av produktinformationskaraktär: ”Jag kan säga det att hade jag 
inte haft Internet i höst så hade det varit katastrof för mig. Du vet det var det här med 
digitala paraboler, massor av leverantörsrabatter, bidrag och inställningar. – Du det där 
står på mina hemsidor gå dit – och återkom till mig. Då ringer kunden två dagar senare – 
jag skall ha en sådan. Fruktansvärt effektivt!” 
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Figur 20 Sörens TV-service – en elektronisk butik på Lokala Torg 

Förutom att själva presentera information om sådant man ofta får frågor om, ser 
man till att lotsa kunderna vidare till andra lämpliga informationskällor i den 
elektroniska butiken. Detta genom att presentera de saluförda produkterna 
tillsammans med information hämtad från de egna leverantörerna. Eftersom 
informationen redan finns sammanställd hos dessa lägger Sörens TV-service 
istället ned mödan på att filtrera och leda kunderna till rätt informationskällor. 
”Jag kan inte göra någon proffsig sida, men jag kan göra en länk till Nokia, jag göra en 
länk till Finlux. Och där sitter det ju kanonfolk som generalagenten har fixat. Då har 
man ju information på en fruktansvärt proffsig sida. Där har du finessen med alltihop 
va.”  

Kampes spinneriprodukter är ett familjeföretag som driver ett spinneri med 
inriktning mot ullgarner. Man verkar i första hand som leverantörer till diverse 
återförsäljare men bedriver även ”fabriksförsäljning” mot slutkonsument (endast 
vissa produkter) som ett litet sidospår. Det senare sker även via en elektronisk 
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butik som återfinns på Lokala Torg. Den elektroniska butiken innehåller förutom 
produktutbudet även en hel del information om företaget och dess fysiska 
etablering (som t.ex. företagets historia, karta med vägbeskrivning och 
fabriksförsäljningens öppettider). Man har emellertid inte sett någon större 
försäljning via Internet och har inte heller fått några reaktioner från de kunder 
som besöker fabriksbutiken, varför man bestämt sig för att ”flytta ut” från 
Lokala Torg. 

Inriktningen på Lokala Torgs gästaktör Ljudia skiljer sig en del gentemot de 
andra företagen i undersökningen. Man driver likt de övriga en fysisk butik vid 
sidan av den elektroniska men den stora skillnaden ligger i, att man också har 
postorderförsäljning mot hela Norden. Det senare är inget sidospår utan utgör 
tvärtom den primära verksamhetsgrenen. Den elektroniska butiken kompletterar 
därför både en papperskatalog och ljudiabutiken i Mariestad. Man beskriver sin 
verksamhet som relativt nischad och använder därför den elektroniska butiken 
till viss del för att skapa en elektronisk gemenskap bland sina ”expertkunder”. 
Därför finns förutom postorderkatalogens utbud även innehåll i form av 
kringinformation som t.ex. ”högtalarteori” och byggbeskrivningar. Man ser inte 
något självändamål i att specifikt nå lokala kunder men sätter ändå stort värde i 
kombinatet med den fysiska butiken. T.ex. anordnar man årligen ”Ljudia-dagen” 
då butiken nyttjas för lagerrensning. Denna händelse finns flitigt avrapporterad i 
webbutiken och är ett intresseskapande ”event” man förstås har svårt att 
efterlikna via det elektroniska mediet. 

VVS-butiken Wallgrens rör tillhör kedjan Bad & Värme (likt VVS-detaljisten på 
LT ovan) och kopplar därmed en gemensam elektronisk butik till sin egen sida 
på Lokala Torg. Wallgrens upplever kedjans grepp att locka med ”månadens 
vara” som ett effektivt sätt att locka kunder till den fysiska butiken: ”Det ringer 
ofta folk och säger att de varit inne på Internet och tittat på den och den varan, men 
oftast handlar det om månadens vara då […] det är viktigt att månadens vara finns 
hemma – då kommer de ner till butiken.” Wallgrens rör ser sin medverkan på Lokala 
Torg som en mycket liten del av sin verksamhet och har egentligen webbsidan 
endast som ett sätt att visa sina lokala kunder vägen till den gemensamma 
elektroniska butiken.  

Citylivs i Tibro utökade sin verksamhet med försäljning via Internet för att öka 
bekvämligheten för sina kunder. Den mesta försäljningen sker mot hemleverans 
och man upplever att man som lokal aktör har en klar fördel gentemot större 
konkurrenter: ”Förtroendet för oss är mycket högre, våra kunder vet ju vad butiken står 
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för.” Från Citylivs sida upplever man att medverkan på Lokala Torg innebär, att 
fler kunder får upp ögonen för dem men menar samtidigt att denna betydelse 
inte skall överdrivas, där skulle mycket kunna göras annorlunda. Likt de andra 
intervjuade gästerna på Lokala Torg så har man dock inte diskuterat det 
elektroniska köpcentrumets utformning med värdaktören Torget.se. 
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5 Den lokala elektroniska marknadsplatsens 
verksamhet  

Följande kapitel presenterar en analys av studiernas insamlade data. Kapitlets innehåll är 
inriktat mot behandling av avhandlingens första övergripande forskningsfråga (1.2.1). 
Analysen tar stöd i och relaterar till den befintliga kunskap som tidigare presenterats i 
avhandlingen. Analysen inleds med en diskussion som fördjupar den tidigare 
arbetsdefinitionen (avsnitt 1.1.4) av begreppet lokal elektronisk marknadsplats i avsnitt 
5.1. Kapitlets innehåll inriktar sig sedan mot den lokala elektroniska marknadsplatsens 
roller, relationer och aktiviteter i avsnitten 5.2-5.3.  

5.1 En fördjupad definition av den lokala elektroniska 
marknadsplatsen 

Utifrån den teori som presenterats i kapitel 3 är det möjligt att fördjupa en 
definierande diskussion om avhandlingens huvudbegrepp. Jag ser dock inget 
egenvärde i att inmuta ”den lokala elektroniska marknadsplatsen” som ett 
begrepp vars avgränsning är oomtvistlig. Strävan är således inte att presentera 
en strukturerad mall tänkt att användas för att avgöra huruvida en empirisk 
företeelse ”är” en lokal elektronisk marknadsplats eller ej. Den fördjupade 
diskussionen söker däremot klarlägga begreppets innebörd i den här 
avhandlingen med syfte att stärka arbetets vidareförbarhet (avsnitt 2.4.2).  

I sammanhang av regional och lokal utveckling diskuteras ibland kring 
”lokalsamhället”. En gängse definition för detta är då ”ett geografiskt område 
där invånarna objektivt har och subjektivt känner en gemenskap” (Ronnby, 
1995). Den geografiska avgränsningen för ett sådant samhälle kan naturligtvis i 
varierande grad överensstämma med t.ex. orts- eller kommunindelningar. Vad 
som utgör omfånget hos ”upptagningsområdet” för en lokal marknadsplats kan 
sägas variera på motsvarande sätt. Var gränsen för det lokala går bestäms 
därmed av marknadsplatsens ingående aktörer och varierar därmed från fall till 
fall. 

Om vi kopplar ihop rollerna i affärsmodellen tredjepartsmarknadsplats (avsnitt 
3.3.3) med diskussionen om ansvar för de handlingar som utförs med hjälp av 
marknadsplats-IOIS:et, framträder marknadsplatsvärden som tydlig 
systemägare (jfr Goldkuhl, 1996b). Systemägaren ansvarar för att 
marknadsplatsens gemensamma, övergripande, funktionalitet (vilket 



 114

diskuterades i avsnitt 3.3.4) medan innehavarna av elektroniska butiker själva 
ansvarar för innehållet i den affärsinteraktion som sker via systemet. 

Platsbundna elektroniska affärer och affärshandlingar 

Affärsinteraktion som sker på den lokala elektroniska marknadsplatsen kan 
karaktäriseras som bedrivande av platsbundna elektroniska affärer (se avsnitt 
3.1.4). Den platsbundna affärsinteraktionen är starkt inbäddad i ett socialt sam-
manhang (jfr Granovetter, 1985) där upparbetad tillit utgör ett nyckelbegrepp. 
Därmed är det inte fullt så lämpligt att tala om låga transaktionskostnader som 
något eftersträvansvärt (jfr Steinfield & Whitten, 1999). Andra mekanismer än 
marknadens priskonkurrens är centrala viktiga drivkrafterna för denna typ av 
elektroniska affärer (ibid.). Det är då mer passande att ta ett kommunikations-
perspektiv på processen (Lind, 2001) att göra affärer och därmed istället fokusera 
en ömsesidigt upplevd tillfredställelse som bygger på en bas av tillit (jfr 
Goldkuhl, 1998c och avsnitt 3.1.2). Att fokusera ömsesidig tillfredställelse torde 
för övrigt vara av intresse utifrån en tredjepartsaktörs (likt en marknadsplats-
värds) mellanhandsroll. 

5.2 Marknadsplatsens aktörskategorier 

I undersökningens pilotstudie studerades ett antal lokalt inriktade webbplatser 
med varierande grad av kommersiell inriktning. Den öppna undersökningen var 
bland annat inriktad mot att identifiera och kategorisera ”vem” eller ”vilka” som 
var dessa webbplatsers intressenter. Jag var därmed ute efter att identifiera och 
kategorisera grupper av aktörer, utifrån eventuella mönster av gemensamma 
egenskaper (se avsnitt 2.2.3). 

Pilotstudiens mönster ledde sedermera till en konceptualisering i fyra olika 
aktörskategorier (Ågerfalk, Oscarson & Petersson, 2000). Kategorierna formades 
successivt under de båda fallstudierna och utgörs av marknadsplatsens värd, 
dess gäster, besökare och innehållsleverantörer (figur 21 nedan). 
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Figur 21 Marknadsplatsens aktörskategorier 

Kategorierna beskrivs nedan genom presentation av deras karakteristik och 
genom exempel på typaktörer från de empiriska iakttagelserna. I nästkommande 
avsnitt kompletteras beskrivningen genom att kategorierna också relateras till 
varandra. Dock förekommer viss överlappning då det redan i det här avsnittets 
beskrivning, ibland är nödvändigt att komma in på relationerna mellan de olika 
aktörskategorierna. De framarbetade aktörskategorierna har sitt ursprung i 
pilotstudiens empiri (se avsnitt 2.2.3) men används här som utgångspunkt när 
förhållandena på de två fallmarknadsplatserna diskuteras och jämförs.  

5.2.1 Värd 

Den aktör som tillhandahåller och står som ”ansvarig utgivare” för marknads-
platsen, innehar naturligt en central uppgift. Tillhandahållande kan innefatta en 
rad olika uppgifter, men den gemensamma nämnaren återfinns i koordination av 
marknadsplatsen (Schmid, 1993). Denna kategori benämns här marknads-
platsens värd. Värden verkar som elektronisk intermediär (jfr t.ex. Sarkar, Butler 
& Steinfield, 1995; Bailey & Bakos, 1997), en mellanhand som kontrollerar webb-
platsens gemensamma delar, och är systemägare för marknadsplatsens IOIS (jfr 
avsnitt 3.2.2). Vidare är värden sysselsatt med att förse marknadsplatsen med 
innehåll som kan bestå av nyheter, evenemangsinformation och annat av in-
tresse för den lokala målgruppen. Tänkbara alternativ till benämningen ”värd” 
skulle kunna vara de redan etablerade: ”marknadsplatsoperatör” (Schmid & 
Lindemann, 1998) eller ”market maker” (Senn, 1998). Men jag upplever att dessa 
ger oönskade associationer som innebär att man lägger för stor vikt vid värd-
aktörens roll. Nedan kommer marknadsplatsens diskussionen på temat ”sam-
produktion” ytterligare motivera detta (se avsnitt 5.3.2).  

Den typiska värden utgörs av en kommersiell aktör som driver marknadsplatsen 
i vinstsyfte. Aktiviteten att driva marknadsplats är ofta ett sidospår från den 
egentliga kärnverksamheten. Värdaktörens huvudverksamhet kan tillhöra en 
rad olika områden även om ”systemutveckling” respektive ”media” ger en grov 
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fingervisning om dessa företags härkomst. Incitamenten till att driva marknads-
platsen kan också variera kraftigt. 

På LT utgörs marknadsplatsvärden av en reklambyrå som på senare tid vidgat 
sin verksamhet mot webbutveckling. Syftet med att driva marknadsplats, var för 
denna aktör kopplat till en affärsidé kring bedrivandet av en reklamfinansierad 
”webbtidning” (avsnitt 4.2.1). På den andra fallmarknadsplatsen – SOL – delar 
två aktörer på värdskapet. Initiativet till samarbetet togs av företaget SHB som 
drivit en lokal portal och önskat utvidga denna till att även omfatta detaljhandel 
(se avsnitt 4.3.1). 

5.2.2 Gäst 

Denna kategori består av de aktörer som ”inhysts” i ett avdelat utrymme på 
marknadsplatsen. Gästerna utnyttjar de gemensamma tjänster marknadsplats-
IS:et erbjuder men är ansvarig för informationen i det egna utrymmet. Därmed 
kan gästrollen också identifieras som instansansvarig i IOIS-strukturen (jfr 
Goldkuhl, 1996b och avsnitt 3.2.2 ovan). För gäster som själva utvecklar 
applikationer till sin egen del av marknadsplatsen (t.ex. i en elektronisk butik), 
åligger förstås även s.k. typansvar – ett ansvar även för delar av funktionaliteten 
(ibid.).  

Kategorin utkristalliserades från beskrivningen av de ”kunder” pilotstudiens 
intervjupersoner återkommande gav. Kategorin etiketterades inledningsvis 
”hyresgäst”, men då det framkom att ideella föreningar kostnadsfritt erbjöds 
utrymme på marknadsplatsen föll valet istället på benämningen gäst. Gäst-
kategorin kan därmed delas in i affärsdrivande (och betalande) respektive ide-
ella aktörer. Fortsättningsvis används därför benämningarna affärsdrivande- 
respektive ideella gäster. 

För de affärsdrivande gästerna utgör marknadsplatsen en kompletterande kanal 
för att nå kunder och intressenter. Gästen bedriver således någon form av 
”fysisk” verksamhet som också finns belägen i marknadsplatsens geografiska 
område – detta förhållande gäller för såväl LT som SOL. Dessa gäster finns alltså 
oftast inom detaljhandeln och bedriver s.k. platsbundna elektroniska affärer (se 
avsnitt 3.1.4). Det rör sig ofta om små aktörer som drev sina fysiska butiker 
innan den elektroniska expansionen. Inslaget av ideella gäster är mer formalise-
rat på LT än på SOL, då de ideella gästerna tilldelats en separat huvudavdelning. 
I SOL-marknadsplatsens elektroniska köpcentrum får de ideella gästerna (mot 
”självkostnadspris”) istället samsas med de affärsinriktade. 
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5.2.3 Besökare 

De aktörer marknadsplatsens värd och gäster vill nå ut till benämns marknads-
platsens besökare. Besökaren nyttjar webbplatsen för att söka information, 
kommunicera och för att göra inköp. En delmängd av dessa utgör därmed också 
de affärsdrivande gästernas kunder. Ur gästernas perspektiv som 
flerkanalsaktörer (jfr Steinfield et al., 2001 och avsnitt 3.1.4), är de intressanta 
besökarna de som bor eller vistas i närheten. Beroende på tillgängligheten via 
Internet har såväl LT som SOL emellertid också visat sig attrahera ”externa” 
besökare. Dessa utgörs då inte sällan av utflyttade personer med ett intresse av 
att hålla sig uppdaterade om sådant som händer i de gamla hemtrakterna. 

Trots de två fallmarknadsplatsernas något olika profilering som webbaserad 
lokaltidning respektive lokal portal (se avsnitt 4.2 och 4.3), beskrivs de tänkta 
besökarna på ett likartat sätt. Ingendera webbplats har en uttalad specifik 
målgrupp vad gäller t.ex. ålder, kön, intressen eller dylikt. Den gemensamma 
nämnaren är istället ett allmänt intresse för ”det lokala”.  

5.2.4 Innehållsleverantör 

Den fjärde och sista kategorin innehållsleverantör, innefattar aktörer som bidrar 
till marknadsplatsens innehåll utan att för den skull tillhöra någon av de övriga 
aktörskategorierna. Även besökare, värdar och gäster bidrar som tidigare 
nämnts till att fylla marknadsplatsen med innehåll. Innehållsleverantören är 
dock en extern aktör som knutits till den lokala marknadsplatsen via avtal med 
någon värd eller gäst (det kan t.ex. handla om att leverera börskurser eller 
väderleksrapporter). Detta innebär att innehållsleverantören inte har tillgång till, 
eller ansvarar för någon specifik del av marknadsplatsen. Innehållsleverantören 
ansvar för visst innehåll men det är värden eller gästen som avgör om och när 
informationen skall presenteras på marknadsplatsen. Det är dock vanligt att 
innehållsleverantören ställer formkrav på hur presentationen skall gå till (t.ex. 
hur upplysningen om ursprungskällan skall presenteras). Till kategorin 
innehållsleverantör räknas även de annonsörer som inte är gäster (och således 
inte ansvarar för en egen elektronisk butik) på marknadsplatsen. 

På LT utgörs innehållsleverantörerna av annonserande, lokala flerkanalsaktörer 
som alltså inte återfinns på Gallerian. Ett exempel är t.ex. den lokala skivaffären 
som, istället för att hyra in sig i det elektroniska köpcentrumet, sänder in sin 
bästsäljarlista en gång i veckan. På SOL har innehållsleverantörerna en mer 
framträdande roll då deras bidrag för att tillgodose marknadsplatsens 
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informationsbehov är ännu tydligare. Här återfinns inte bara lokala företag, 
marknadsplatsen förses också med innehåll från ett antal nationella leverantörer 
(som t.ex. ”nyhetsleveranser” från TV4 – se avsnitt 4.3 för ytterliggare exempel). 

5.3 Marknadsplatsens aktiviteter, roller och relationer 

När den lokala elektroniska marknadsplatsens olika kategorier av aktörer nu 
identifierats står en fokusering av relationerna dem emellan på tur. Genom att 
applicera den praktikgeneriska modellen (se Goldkuhl & Röstlinger, 1998 och 
avsnitt 3.4.1) är det möjligt att urskilja mönster av handlingar som sker på 
marknadsplatsen. Som tidigare nämnts skulle det vara möjligt att använda 
denna modell för att fokusera olika abstraktionsnivåer och 
marknadsplatsfunktioner. Tänkbart vore t.ex. att endast fokusera de aktiviteter 
som har att göra med den affärsinriktade funktionaliteten. Min utgångspunkt 
har dock varit att betrakta marknadsplatsen i sin helhet dvs. inkluderat alla de 
identifierade aktörernas aktiviteter sammantaget (jfr diskussionen i avsnitt 3.4.2). 
Jag väljer alltså att betrakta de tänkbara delverksamheterna kopplade till 
marknadsplatsens två funktioner (se avsnitt 3.3.4) som en gemensam praktik – 
en marknadsplatspraktik. 

Motivet till att anamma denna abstraktionsnivå, för att förklara och förstå 
marknadsplatsen, kommer ur de initiala empiriska undersökningar som gjordes. 
Under pilotfasens intervjuer kunde jag urskilja en spridd uppfattning om att de 
webbplatser man drev, i sig ofta betraktades som skilda delverksamheter. I LT-
fallet tog sig detta t.ex. uttryck i det att man inledningsvis sjösatte 
marknadsplatsens affärsinriktade funktionalitet som en helt separat webbplats 
(som kunde nås via en separat webbadress). Detta trots att man såg Gallerian 
som en tilläggstjänst till Lokaltidningens annonsörer. Man hade dock svårt att se 
hur de två marknadsplatskomponenterna skulle kunna samverka som delar i en 
helhet (avsnitt 4.2.1). Utifrån beskrivningen i avsnitt 3.4.1, tas här stöd i den 
praktikgeneriska modellen för att kunna förstå sammanhanget. 
Marknadsplatsen betraktas som en gemensam ”produktion” avsedd att nyttjas 
för ett antal olika ändamål. 
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Figur 22 En förenklad version av den praktikgeneriska modellens illustration 

Presentationen tar hjälp av en förenklad version av den praktikgeneriska 
modellens grafiska illustration (figur 22) och inleds med en diskussion om det 
resultat praktiken genererar. Presentationen följer sedan strukturen i figur 22, 
nedifrån och upp, varför resultatdiskussionen följs av en fokusering på 
marknadsplatsproduktionen och sedan dess förutsättningar.  

5.3.1 Marknadsplatsen som resultat av en samproduktion 

Att det går att ”besöka” en webbplats och använda den på olika sätt kan verka 
uppenbart, men vad är det egentligen som produceras? En marknadsplats 
praktik skall ju ha ett resultat som är till för någon (jfr Goldkuhl & Röstlinger, 
1998). Det är då lämpligt att först identifiera praktikens klienter (jfr avsnitt 3.4.1). 
Som jag uppfattar det går ”brukarna” av resultatet – klienterna – att finna i alla 
de tre aktörskategorierna besökare, gäster och innehållsleverantörer (figur 23). Enligt 
föregående avsnitts beskrivning är dock aktörerna i dessa tre kategorier ganska 
olika och har helt olika incitament för sin medverkan. Därmed är det föga 
överraskande att det som produceras i marknadsplatspraktiken skall uppfylla en 
högst diversifierad uppsättning ändamål. 

    

Besökare 
 

Innehålls- 
leverantör Gäst 

 
Klienter 

 

Figur 23 Marknadsplatsens klienter 

Nedan kommer jag att visa att de tre aktörskategorierna faktiskt också återfinns 
även som producenter. Därmed är det möjligt att tala om en samverkande praktik 
– en praktik där de som nyttjar resultatet även deltar i produktionen (jfr 
Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Här skall vi dock först och främst intressera sig för 
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det diversifierade resultatet. Det är möjligt att urskilja ett antal delprodukter. 
Besökarens bruk innebär att söka information, kommunicera med andra 
besökare och göra affärer. Marknadsplatsens innehåll är som tidigare nämnts i 
stor utsträckning kopplat till dess geografiska område och utbudet beror av de 
olika aktörernas insatser för att ”fylla på” detta. Besökarnas ändamål; av att 
kommunicera med varandra, kan uttryckas som ett deltagande i en elektronisk 
gemenskap (jfr avsnitt 3.3.3) vars gemensamma nämnare finns i intresset för det 
lokala. Besökarändamålet kan emellertid också vara att göra affärer, antingen 
med andra besökare, marknadsplatsens gäster eller dess innehållsleverantörer. 

De affärsdrivande gästerna brukar marknadsplatsen genom att utföra olika 
affärshandlingar (jfr Goldkuhl, 1998c ch se avsnitt 3.2.3) via denna kanal. Detta 
ändamål innebär att den flerkanalsagerande detaljisten exponerar företaget och 
dess erbjudanden för marknadsplatsens besökare. Vilket t.ex. innebär att 
presentera produkt- och prisinformation i den elektroniska butiken. 
Exponeringen gäller dock även den verksamhet som bedrivs via den fysiska 
kanalen genom att t.ex. presentera öppettider, adress, vägbeskrivning och utbud 
för en butik. Den affärsdrivande gästen kan eventuellt även hantera 
kundkontakter via marknadsplatsen genom att ta emot och svara på 
förfrågningar. Vidare nyttjas marknadsplatsen för att ta emot och bekräfta 
kundorder. För de ideella gästerna rör användningen i huvudsak 
informationsspridning om den egna verksamheten och att kommunicera med 
besökarna.  

Den sista klientgruppen innefattar de innehållsleverantörer som brukar 
marknadsplatsen för marknadsföring gentemot besökarna d.v.s. de externa 
annonsörerna. För denna kategori kan det huvudsakliga ändamålet sägas vara 
att nå ”rätt” målgrupp med sina budskap.  

Trots de olikartade ändamålen kan bruk av marknadsplatsen sammanfattas som 
utnyttjande av en kommunikationskanal. I praktikteoretiska termer, där 
kommunikation också innebär handling, är det då möjligt att tala om 
marknadsplatsen som ett handlingsmedium. Det vill säga en kanal för att utföra 
specifika handlingar. Resultatet av praktiken kan därmed uttryckas i tre (i sig 
sammansatta) produkter som har till syfte att stödja det ändamål de tre 
klientkategorierna har med sitt deltagande på marknadsplatsen. En renodling av 
diskussionen ovan ger då fyra olika delprodukter av marknadsplatsens resultat: 
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 Kommunikationsmedium för besökare. Detta medium skall stödja besökarens 
aktiviteter för att: söka information och kommunicera med andra aktörer, 
både med ett affärsinriktat och ett icke affärsinriktat syfte. 

 Kommunikationsmedium för den affärsdrivande gästen. Detta medium skall 
stödja gästens aktiviteter för att: Sprida information och att göra affärer. 

 Kommunikationsmedium för den icke affärsinriktade gästen. Detta medium 
skall stödja gästens aktiviteter för att: Sprida information och 
kommunicera med besökare. 

 Kommunikationsmedium för innehållsleverantören. Detta medium skall stödja 
den annonserande innehållsleverantörens aktiviteter för att: ta kontakt 
med presumtiva kunder bland besökarna. 

Utifrån dessa delprodukter är det också möjligt att, benämna huvudprodukten 
det handlingsutrymme marknadsplatsen bereder dess klienter. Därmed blir det 
också möjligt att värdera marknadsplatser utifrån deras handlingspotential. 
Tidigare i denna avhandling (jfr avsnitt 3.2.2) har diskussionen handlat om 
handlingspotential hos informationssystem (se Goldkuhl, 1996b), men i linje med 
argumentationen här är det alltså möjligt att även tala om en praktiks 
handlingspotential. T.ex. potentialen hos en lokal elektronisk marknadsplatspraktik. 

5.3.2 Att producera en lokal elektronisk marknadsplats 

Värden utgör den uppenbara och centrala producenten men är i och med detta 
ingalunda ensam om att producera marknadsplatsen. Såväl gäster som besökare 
hjälper också till att förädla (transformera) olika former av underlag och jag 
menar att alla tre kategorierna innehåller medproducerande aktörer (figur 24).  
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Figur 24 Marknadsplatsens producenter 

Den aktör (eller de aktörer) som agerar värd är dock central av en annan 
anledning; nämligen genom möjligheten och uppgiften att överblicka och 
samordna marknadsplatsen. Aktörer ur de andra kategorierna kan mycket väl 
verka på marknadsplatsen med låg eller ringa medvetenhet om det egentliga 
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sammanhanget . Det senare är tydligt i SOL-fallet och kan kopplas till 
marknadsplatsens delade värdskap. Gästerna är formellt kunder hos Torget.se 
och känner i vissa fall inte till SOL överhuvudtaget (se avsnitt 4.3.2). 
Samarbetsavtalet de två värdarna emellan innefattar inte heller några direkta 
möjligheter, att påverka utformningen av den andra partens del av 
marknadsplatsen. Detta förhållande påverkar självfallet produktionen och 
begränsar respektive värdaktörs möjligheter till att koordinera aktiviteterna som 
sker marknadsplatsen. Förhållandet på LT är annorlunda då Bromedia där utgör 
ensam värdaktör och har en direkt relation till alla sina medproducenter. 

Under de båda fallstudierna kunde ett antal andra aktiviteter också identifieras 
som tillhörande en värdaktörs produktion på marknadsplatsen. Det kan t.ex. 
röra framtagande av redaktionellt innehåll (journalistiskt arbete); presentation 
och webbproduktion samt kommunikation med övriga aktörer (t.ex. i syfte att 
knyta nya gäster till marknadsplatsen). 

Vad gäller marknadsplatsens gäster så medverkar dessa till produktionen på 
olika sätt, beroende på om det rör sig om ideella eller affärsinriktade aktörer. 
Gästernas produktion berör främst innehållet i den egna delen av 
marknadsplatsen – för de affärsinriktade aktörerna rör det sig om den 
elektroniska butikens (eller skyltfönstrets) innehåll och för de ideella kan det 
handla om att fylla den upplåtna informationssidan. Då informationsinnehåll 
produceras och ”fylls på”, sker dessa produktionshandlingar med hjälp av 
instrument som t.ex. gängse mjukvara för webbutveckling eller användning av 
IOIS:ets integrerade administrationsmöjligheter. Det senare är aktuellt i LT:s 
lösning där detaljisterna har möjlighet att uppdatera sitt innehåll via åtkomst till 
webbplatsens lösenordsskyddade administrationssidor. Det samma gäller för de 
ideella föreningar som gästar marknadsplatsen. 

Besökaren bidrar till produktionen genom att forma och deltaga i 
marknadsplatsens olika diskussionsfora. De är då i allra högsta grad inblandade 
i att forma innehållet i de olika ämnesinriktade intresseavdelningarna på SOL (jfr 
avsnitt 4.3). På LT utgörs ett intressant exempel av det utrymme besökarna har 
för att kommentera värdens löpande nyhetsnotiser och artiklar. Vidare handlar 
besökarens produktion även om aktiviteten att lägga in radannonser. Denna 
aktivitets omfattning och frekvens kan vara högst central, vad gäller att bygga 
upp ett intresse för regelbundna och återkommande besök (se t.ex. pilotfallet 
Radio City i avsnitt 4.1.1).  
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Det kan kanske vara fruktbart att klargöra anledningen till varför inte 
innehållsleverantören räknas in som medproducent av marknadsplatsen. 
Huvudargumentet är att aktörerna i denna kategori inte medverkar vid 
förädlingen av innehållet (transformation under marknadsplatsproduktionen).  

Naturligtvis är det ofta innehållsleverantören som initialt står för produktionen 
men deltar inte i förädlingsprocessen sedan dess ”leverans” nått 
marknadsplatsen – därmed ikläder sig innehållsleverantören snarare rollen som 
en försörjare av underlag till marknadsplatspraktiken (se följande avsnitt). 

5.3.3 Förutsättningar för marknadsplatsens produktion  

När man ”bedriver marknadsplats” finns förstås ett antal olika faktorer som 
fungerar som förutsättningar för det som görs. Med stöd i diskussionen om en 
verksamhets förutsättningar som fördes i avsnitt 3.4.1 diskuteras 
omständigheterna på den lokala elektroniska marknadsplatsen (jfr även 
Goldkuhl & Röstlinger, 1998). 

Marknadsplatspraktikens uppdragsstruktur 

Då marknadsplats-strukturen har alltså till uppgift att vara medium för de olika 
aktörernas ändamål. För att marknadsplatsen skall kunna utgöra ett ”bra” 
medium, krävs dock att de olika aktörernas behov uttrycks på något sätt. 
Relevanta frågor för att förstå det som görs borde då röra vem eller vilka som 
uttrycker behoven, men också hur behoven uttrycks. I praktikteorin hanteras 
detta genom att titta på de uppdrag (se avsnitt 3.4.1) som kan identifieras. En 
poäng med att klarlägga marknadsplatspraktikens uppdragsstruktur, är att det 
då blir möjligt att förstå hur olika aktörer påverkar varandra i det gemensamma 
idkandet av marknadsplats. Det blir t.ex. uppenbart, att värden inte är ensam om 
att påverka marknadsplatsens produktion. Ett uppdrag har en viss riktning – 
från uppdragsgivare till uppdragstagare (producenter) och kan uttrycka mer 
eller mindre handlingsstyrka (Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Med det menas att 
uppdraget kan vara mer eller mindre tvingande. Uppdrag är emellertid bara en 
påverkande omständighet, marknadsplatspraktiken påverkas även av andra 
handlingsförutsättningar (jfr diskussionen i teoriavsnittet 3.4.1). 
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Figur 25 Marknadsplatsens uppdragsstruktur 

Ur den studerade empirin har det varit möjligt att identifiera aktörer ur de tre 
kategorierna värd, gäst och innehållsleverantör som uppdragsgivare i 
marknadsplatspraktiken. Figur 25 ovan föreställer marknadsplatsens 
uppdragsstruktur där pilarna innebär uppdragsrelationer mellan de olika 
aktörskategorierna. Karaktären och handlingsstyrkan skiljer sig åt ganska 
mycket mellan de olika uppdragsrelationerna och det samma gäller inflytandet 
från övriga förutsättningar. Här följer nu en samlad diskussion, om hur 
marknadsplatspraktikens olika förutsättningar påverkar de producerande 
aktörernas handlingar under själva produktionen.  

Värd  värd 

Som empirin i denna studie visar är det tänkbart med ett delat värdskap på den 
lokala marknadsplatsen (se avsnitt 4.3.1). Då så är fallet kan dessa aktörer ses 
som uppdragsgivare gentemot varandra. Uppdraget kan vara en 
överenskommelse om möjligheterna att få nyttja de resurser den andra parten 
har. Om vi tittar specifikt på den ömsesidiga överenskommelse som föreligger 
mellan SHB och Lokala Torg (avsnitt 4.3.1) kan man dock konstatera att det rör 
sig om ett dubbelriktat uppdrag utan någon högre grad av handlingskraft. 
Uppdraget gentemot den motstående aktören innebär inte några faktiska 
möjligheter att påverka den andres del av marknadsplatsen. Det går även att se 
marknadsplatsvärdens uppdrag som ställt mot den egna kategorin (se figur 25). 
Det handlar då om ett uttryck för ett s.k. rolluppdrag från värdföretaget 
gentemot de medarbetare som är involverade i produktionsprocessen (jfr 
Goldkuhl & Röstlinger, 1998). 
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Värd  gäst 

Värden verkar även som uppdragsställare gentemot gästen och dennes 
förehavanden på marknadsplatsen. Ett sådant uppdrag kan t.ex. handla om att 
gästen åläggs viss aktivitetsgrad vad gäller att uppdatera den egna webbutiken. 
Uppdrag av just denna typ kunde skönjas på både LT och SOL men var inte på 
något sätt formaliserade i kontrakt. Därmed saknades påtryckningsmedel, då 
man från värdaktörernas sida identifierade detta som ett stort problem (se 
avsnitt 4.3.1). De gäster som undantagsvis anslöt sig till SOL:s Lokala Torg om 
elektroniska skyltfönster fick dock göra detta ”på nåder”. Då först efter att 
uttalat en strävan att i framtiden utveckla skyltfönstret till en fullt fungerande 
elektronisk butik. Utifrån att återigen uppmärksammat omständigheten med 
SOL:s delade värdskap, framträder SHB:s möjligheter att påverka gästernas 
produktion som i det närmaste obefintlig. De affärsdrivande gästerna var ju 
endast kopplade till Torget.se i en uppdragsrelation (se avsnitt 4.3.1). 
Handlingsstyrkan i uppdraget mellan SHB och Lokala Torg kan med andra ord 
sägas vara låg. 

Värd  besökare 

Värdaktören vill att marknadsplatsens besökare skall stå för en omfattande och 
”god” produktion utförd enlig ovan. Det faktum att marknadsplatserna är 
tillgängliga för alla och att ingen registrering är nödvändig, innebär små 
möjligheter att ”styra” besökarnas åtaganden. Det är därmed inte heller relevant 
att tala om uppdrag som styrande för denna högst essentiella del av 
marknadsplatsproduktionen. Värdaktören får istället förlita sig till att påverka 
andra, alternativa, handlingsförutsättningar (se nedan). 

Gäst  värd 

Att gästen är uppdragsgivare åt värden samtidigt som det omvända förhållandet 
råder är föga överraskande då uppdrag bygger på ömsesidighet (jfr Goldkuhl & 
Röstlinger, 1998). Ett uppdrag blir till först när det accepteras av 
uppdragstagaren (ibid.) och premisserna för ett sådant accept kan förstås mycket 
väl handla om motprestationer (motuppdrag). Gästen uppdrar värden att 
tillhandahålla och koordinera marknadsplatsens gemensamma IS-arkitektur 
såväl som IT-infrastruktur (jfr avsnitt 3.2.3) samt att marknadsföra 
marknadsplatsen i stort. Det kan dock också handla om ett uppdrag där värden 
åtar sig att utveckla gästens elektroniska butik. Gästuppdragen är formellt 
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upprättade avtal som måste anses ha en stor handlingskraft. I de fall värden inte 
fullföljde uppdragen tillfylles, kunde gästen helt enkelt häva det skrivna avtalet.  

Gäst  besökare 

Om inte lika uppenbart som i föregående relation är det även möjligt att betrakta 
gästen som uppdragsgivare gentemot besökaren. På LT är t.ex. det 
besökargenererade innehållet, i form av besökarnas inrapporterade 
idrottsresultat till föreningssidorna, ett viktigt inslag som i sin tur attraherar 
andra besökare.  

Innehållsleverantör  värd 

Innehållsleverantören kan uppdra åt värden att exponera annat 
informationsmaterial förutom det beställda (som t.ex. leverantörens eget 
varumärke). 

Marknadsplatsens nödvändiga förmåga 

Förutom uppdrag förekommer andra aktiviteter som även de är vitala 
förutsättningar för den lokala marknadsplatsens produktion. Det handlar då om 
marknadsplatspraktikens nödvändiga förmåga, vilken i sin tur kan delas in i 
kunnande respektive instrument (Goldkuhl, 2001). De affärsdrivande gästernas 
kunnande rör i grunden det ursprungliga värvet (som att idka detaljhandel inom 
en viss bransch), men också sådant specifikt kopplat till aktiviteterna på den 
elektroniska marknadsplatsen. T.ex. kunskap om att bedriva elektroniska affärer, 
att hantera IT-verktyg och webbproduktion. För att en besökare skall bidraga till 
produktionen krävs kunskaper i att hantera IT-verktyg och språkbruk. Goldkuhl 
(ibid.) menar att gemensamgörande av en praktiks kunnande är en 
grundläggande förutsättning för ett samlat agerande. I marknadsplatspraktiken 
kan denna uppgift omöjligt åligga någon annan än just värden (eftersom ingen 
annan aktör kan förväntas ha överblick). Som nämndes ovan visade dock 
fallstudierna tydliga problem gällande möjligheterna att just göra ”gemensam 
sak” av de heterogena aktörernas medverkan. Värdaktörerna upplevde det t.ex. 
som svårt att påverka de affärsdrivande gästernas aktivitet efter det att de 
funnits med en tid. Intresse och engagemang varierade stort från aktör till aktör 
och ett delat värdskap försämrade övriga aktörers möjligheter till insyn i det 
totala sammanhanget (avsnitt 4.3.1).  

En intressant fråga blir hur dessa kunskaper kan fångas upp i någon form av 
löpande erfarenhetsbildning. Hur kan erfarenheter tas till vara för ett bättre 
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praktiserande av marknadsplats? Värdens producenterfarenheter kan bygga upp 
kompetens hos medarbetarna, en individanknytning som också får gälla för 
gästerna. Frågan är dock hur besökarnas erfarenheter från denna gemensamma 
produktion skall uppfattas, fångas upp och hanteras? Besökarkategorin är av 
naturliga skäl flyktig som grupp betraktad. Känslan av tillhörighet och graden 
av engagemang kan naturligtvis vara stark inom den elektroniska gemenskapen 
(avsnitt 3.3.3). Avsaknaden av bindningar i form av explicita överenskommelser 
och avtal, innebär dock att denna medproducent är svår att påverka. 

IT-systemets utformning som förutsättning  

Värdens möjlighet att uppdra medproducenterna under produktionens gång är 
starkt begränsad varför det istället handlar om att påverka andra 
handlingsförutsättningar. Detta tar tydliga uttryck i att såväl Bromedia, 
Torget.se som SHB har lyckats påverka det som sker på marknadsplatsen genom 
deras möjlighet att styra handlingsutrymmet i och med utformningen av 
marknadsplatsens IT-system. De påverkar då förutsättningarna genom att 
fungera som instrumentmakare. På såväl LT som SOL erbjuder värdaktörerna de 
affärsdrivande gästerna ett instrument i form av ett standardsystem, för att 
bygga upp och underhålla elektroniska butiker. Detta standardiserade delsystem 
är mycket styrande för de gäster som väljer att använda det. På motsvarande sätt 
utgör systemlösningarna för marknadsplatsernas respektive diskussionsforum 
viktiga instrument i ”besökarproduktionen”. Värden är därmed att betrakta som 
ägare av informationssystemets gemensamma delar och ansvarar således för 
handlingsutrymmet vad gäller den typ av kommunikation som tillåts ske via 
systemet (jfr avsnitt 3.3.2 och Goldkuhl, 1996b). I detta hänseende är det 
intressant att titta på värdaktörens minskade påverkansmöjligheter då 
produktionen sker via externt tillhandahållen IT-infrastruktur. Pilotstudiens 
Karlskoga.com (avsnitt 4.1.2) visade exempel på, hur värden kom att stå 
tämligen handlingsförlamad, då man vare sig kunde påverka ramarna för vad 
som kunde ske (handlingspotentialen) eller det aktiviteter som skedde (gästerna 
hade handlingsansvaret enligt avsnitt 3.2.2). 

Ersättningslogiken som förutsättning 

En annan förutsättning som ofta (men långtifrån alltid) har stark koppling till 
uppdragsstrukturen är hur en verksamhet finansieras (Goldkuhl & Röstlinger, 
1998). Att förstå ersättningslogiken torde öka möjligheterna att förstå varför 
aktiviteten på den lokala marknadsplatsen ser ut som den gör. Här är det 
lämpligt att återkoppla till Timmers (1998) diskussion om affärsmodeller där en 
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viktig aspekt är olika modellers struktur för att ge avkastning. Att tala om 
ersättning innebär dock att ta ett bredare grepp, då en verksamhet mycket väl 
kan finansieras via andra källor än dess egna intäkter. Detta är aktuellt om man 
tittar på LT-fallet utifrån värdens perspektiv. Värdaktörens övriga 
reklambyråverksamhet är här nödvändig för att täcka en delar av 
marknadsplatsens kostnader. Dock kommer ersättningen för det arbete värden 
lägger ned även från annonserande innehållsleverantörer och affärsdrivande 
gäster. De två senare aktörskategorierna utgör huvudsakliga finansiärer också på 
SOL, även om intäkterna där fördelas på de två samverkande värdarna (jfr 
beskrivningen i avsnitt 4.3.1). Finansieringen för det arbete gästerna lägger ned 
då de utför sina produktionshandlingar (enligt ovan) kommer från intäkterna av 
deras respektive värv. Om vi fokuserar på de affärsdrivande gästerna är det 
uppenbart så att deras insatser endast undantagsvis finansieras helt av intäkter 
från direkt produktförsäljning via marknadsplatsen. Detta innebär dock inte att 
gästernas aktiviteter nödvändigtvis är en förlustaffär. Det faktum att den 
affärsdrivande gästen är en flerkanalsaktör, innebär att exponeringen på 
marknadsplatsen mycket väl kan betala sig genom ökad försäljning i den fysiska 
butiken. Bekräftelse på att så är fallet är dock något som upplevts som 
problematiskt bland aktörerna ur denna kategori (se vidare diskussion om detta 
i avsnitt 6.3.1). Besökarnas del i produktionen sker ”oavlönat” i den mening att 
dessa individer betalar med att avsätta sin egen tid. Detta kan tyckas uppenbart 
men utgör en viktig och beaktansvärd skillnad gentemot de andra två 
medproducenterna. 

Marknadsplatspraktikens underlag 

Som nämndes i avsnitt 3.4.1 förutsätter även en verksamhet olika former av 
underlag som sedermera skall transformeras till ett resultat (jfr Goldkuhl & 
Röstlinger, 1998). Detta gäller även marknadsplatspraktiken vars underlag till 
stora delar handlar om information. 

Försörjning av informationsunderlag sker t.ex. då marknadsplatsvärden på LT 
stimulerar till besökarkommunikation, genom att erbjuda ett diskussionsforum i 
anslutning till nyhetsartiklarna. På SOL låter man initierade personer fungera 
som moderatorer vilka deltar i olika ämnesdiskussioner (se avsnitt 4.3). Det 
handlar alltså om att man från värdens sida koncentrerar sig på rollen som 
försörjare då man har mycket begränsade möjligheter att uppdra. Omvänt är det 
även möjligt att betrakta besökarna själva som försörjare av intresseväckande 
diskussionsuppslag. Besökarnas diskussionsinlägg utgör alltså i sig underlag för 
ytterligare diskussion. 
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Ett annat underlag till marknadsplatsens produktion kommer från de gäster som 
låter värdaktören producera och underhålla deras egen del av marknadsplatsen 
(t.ex. en elektronisk butik). Gästen förser då värden med informationsunderlag 
(t.ex. information om de produkter man vill saluföra). Som nämndes i avsnitt 
5.3.2 ovan är även innehållsleverantörens roll på motsvarande sätt att betrakta 
som försörjare informationsunderlag.  

Påverkande normer och omdömen 

Marknadsplatspraktiken påverkas även av omdömen och mer eller mindre 
uttalade normer. Normerna blir efterhand en del i de inblandade producenternas 
kunnande i en marknadsplatspraktiken (jfr Goldkuhl, 2001). Ett tydligt uttryck 
för detta är hur representanterna för LT-värden ofta återkommer till 
”journalistisk etik” när man diskuterar vad och hur man vill presentera det 
egenproducerade innehållet. Bakgrunden som papperstidning (se beskrivningen 
i avsnitt 4.2) har sannolikt kommit att påverka värdens värderingar som 
nyhetsförmedlare. SOL-värdens agerande som diskussionsmoderator innebär 
också en möjlighet att förmedla det man från värdens sida betraktar som ”god 
produktion” vad gäller nivå och ämnesinriktning (jfr Preece [2000] diskussion 
om moderatorrollen i elektroniska gemenskaper). Därmed verkar alltså värden 
på SOL som normställare och påverkar på så sätt besökarproduktionen. I LT-fallet 
finns ett annat uttryck för detta sätt att påverka produktionen (om än mer 
indirekt); här förmedlar man istället sina normer genom att presentera ”etiska 
regler” för forumdiskussionerna (se avsnitt 4.2). Den diversifierade 
uppsättningen gästaktörer påverkas i sin tur av gängse normer från sina olika 
branscher och delar av föreningslivet. Förutom normer påverkas 
marknadsplatspraktiken emellertid också av olika omdömen. T.ex. kan det handla 
om det omdöme en tillfrågad gästaktör ger då denna överväger att ansluta sig. 
Mer interna omdömen från såväl besökare, gäster som innehållsleverantörer är 
också en viktig påverkansfaktor för den viktiga samordning som värden står för.  
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6 IS-stöd för marknadsplatsens funktionalitet  
I detta, andra analyskapitel flyttas fokus mot marknadsplatsens IS och hur dess 
funktionalitet möjliggör de aktiviteter aktörerna önskar genomföra. Inledningsvis förs en 
diskussion om den lokala marknadsplatsens delade funktionalitet (avsnitt 6.1.). Med 
denna diskussion som bakgrund, behandlas sedan ett antal utformningsaspekter i avsnitt 
6.2–6.3. Därmed är detta kapitlet inriktat mot avhandlingens andra övergripande 
forskningsfråga. 

6.1 Marknadsplatsens delade funktionalitet  

Enligt diskussionen i föregående kapitel går det med hjälp av den 
praktikgeneriska modellen att urskilja tre olika typer av klienter som brukar 
marknadsplatsen (för olika ändamål). I linje med avhandlingens 
forskningsfrågor (avsnitt 1.2) fokuseras nu analysen på hur marknadsplatsen bör 
utformas för att stödja detta bruk. Analysen är relaterad till teorikapitlets 
diskussion om funktionerna hos en elektronisk marknadsplats (avsnitt 3.3.4). Jag 
uppfattar diskussionens särskiljning i två huvudsakliga funktioner som relevant 
för betraktande av den lokala elektroniska marknadsplatsen. Zimmermann 
(1995) benämner den elektroniska marknadsplatsens två funktioner som 
medium för marknadsaktivitet respektive kommunikation. Särskiljningen lyfter 
fram att marknadsplatsen inte bör betraktas som begränsad till att vara ett 
medium för att göra affärer. Detta var också en övertygelse som tydligt 
uttrycktes under intervjuerna med värdaktörerna på LT och SOL (se avsnitt 4.2 
respektive 4.3). Enligt avsnitt 5.3 kan endast vissa av de ändamål 
marknadsplatsen utnyttjas för relateras till marknadsaktivitet. Detta avspeglades 
i de innehållskategorier som identifierades under pilotstudien, inslagen av 
information om lokala förhållanden och besökardiskussion handlade inte om 
affärsinteraktion (se avsnitt 2.2.3).  

Jag anser dock Zimmermanns (ibid.) benämningar som missvisande då 
marknadsaktivitet just kan anses innebära just en form av (jfr avsnitt 3.1.2 och 
Goldkuhl, 1998c). Ur det perspektiv som anammas i den här avhandlingen 
innebär marknadsaktivitet, att köpare och säljare kommunicerar genom att 
utföra affärshandlingar riktade mot varandra (se avsnitt 3.2.3). Enligt samma 
linje är marknadsplatsens andra funktion att möjliggöra kommunikativa 
handlingar vars intention ej är kopplad till affärsgörande. Det, som jag ser det, 
viktiga erkännandet av två huvudsakliga marknadsplatsfunktioner kan alltså 
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härröras till kommunikationens intention. Här används därför istället 
benämningarna affärsinriktad respektive icke affärsinriktad funktionalitet för en 
elektronisk marknadsplats. 

De båda funktionerna bör följaktligen utformas på ett sådant sätt, att de täcker in 
de klientändamål som identifierades i avsnitt 5.3. En utformning som i sin tur är 
baserad på det möjliggörande informationssystemets utformning. Utifrån det 
perspektiv på IS som presenterades ovan (se avsnitt 3.2.2), rör diskussionen i 
förlängningen systemets potential för att utföra vissa handlingar. Nedanstående 
avsnitt består därför med nödvändighet av två delar: dels en beskrivning av den 
IS-funktionalitet fallmarknadsplatserna faktiskt innefattar, dels en analys av hur 
funktionaliteten kan möjliggöra de identifierade klienternas ändamål. 

6.2 Marknadsplatsens icke affärsinriktade funktionalitet 

Den elektroniska marknadsplatsens icke affärsinriktade funktionalitet kan sägas 
utgöra en virtual community – elektronisk gemenskap (begreppet behandlades i 
avsnitt 3.3.3). Om man går tillbaka till den kategorisering av innehåll som 
pilotstudien resulterade i (enlig tabell 2), kan man se att innehållskategorin 
”information om lokala förhållanden” också kan uttryckas som det delade 
intresse, vilket utgör basen för marknadsplatsens elektroniska gemenskap. 
Vidare utgör den andra kategorin –”besökardiskussionen” det meningsutbyte 
som får gemenskapen att leva och utvecklas. Som identifierades i avsnitt 5.3.1 är 
just deltagandet i den elektroniska gemenskapen ett centralt inslag i 
marknadsplatsens produktion. Besökarna har ett gemensamt intresse i det 
geografiska område som dock ganska naturligt tar sig individuella uttryck, vissa 
besökare är intresserade av den lokala fastighetsmarknaden, andra av lokal 
idrott etc. 

LT:s diskussionsforum är levande och välbesökt samtidigt som man från 
värdens sida upplever problem med inslag av oseriöst och undantagsvis direkt 
kränkande innehåll. I SOL:s tillämpning har motsvarande problem inte 
uppdagats och inläggen i de olika diskussionerna följer oftast de teman som 
introducerats. Frekvensen för inläggen på SOL är emellertid mycket låg, vilket 
innebär att diskussionerna sällan får den fart man önskat från värdens sida. Den 
chattkanal som är kopplad till SOL är öppen vissa tider och innehåller endast 
möjligheten att diskutera i realtid. Ämnesinriktningen för den kommunikation 
som sker inom ramen för LT:s elektroniska gemenskap styrs av besökarna själva 
(i det öppna diskussionsforumet ”Klotterplanket”) eller initieras som 



 133

uppföljning på något nyhetsartikel som producerats av värden (avsnitt 4.2). På 
LT finns emellertid ingen sammankoppling mellan dessa två delar av den 
elektroniska gemenskapen, diskussionerna kopplat till artiklarna går inte att nå 
via Klotterplanket och vice versa. På SOL är tanken att de innehållsrika 
underavdelningarna skall stimulera till diskussion, men här är alla ämnen 
förspecificerade. 

Förslag till utformning av IS-stöd 

Intresset för ”det lokala” är (trots att det tar sig olika uttryck) det kitt som håller 
just dessa elektroniska gemenskaper samman (Preece, 2000). Ett alltför allmänt 
innehåll innebär t.ex. att SOL:s ekonomisidor lika gärna kan ersättas med 
nationella eller globala motsvarigheter (vars resurser för att skapa intressant 
innehåll av allmänt intresse sannolikt är större). Vidare torde förhållandevis låga 
besökarantal innebära att det blir svårt att hålla ett stort antal diskussionsämnen 
vid liv. Utgångspunkten för utformningen av den lokala marknadsplatsens 
elektroniska gemenskap borde därför vara att fokusera ett mindre antal ämnen 
som lyfts fram som diskussionsämnen. Dessa bör vidare vara specifikt inriktade 
mot ett innehåll med lokal prägel.  

Erfarenheterna från såväl LT som SOL visar att kommunikation föder 
kommunikation – dvs. att andra besökares aktivitet stimulerar till aktivitet från 
andra. Nu skall man sannolikt inte lägga allt för stor vikt på frekvensen av inlägg 
i ett debatt eller diskussionsforum. Inriktning och ”nivå” på de diskussioner som 
förs är emellertid också intressant för att ett diskussionsform skall leva. För att 
kontrollera dessa aspekter kan det vara värt att överväga införandet av en 
moderator (Preece, 2000). Exemplet från SOL visar att den lokala moderatorn 
även kan stimulera till aktivitet genom att fungera som expert, om inte annat 
utifrån sin kännedom om det lokala.  

Diskussionen ovan kan därmed sammanfattas som en utformningsaspekt rörande en 
innehållslig styrning mot ett mindre antal diskussionsområden direkt kopplade till det 
lokala sammanhanget. 

Fallstudierna indikerade alltså att det kan vara svårt att upprätthålla hög 
aktivitet i en lokal elektronisk gemenskap. Därför torde det vara lämpligt att 
tillse möjligheter till asynkron kommunikation på gemenskapen. Det vill säga en 
funktionalitet för att läsa och svara på diskussionsinlägg som sparats i forumet 
över tiden. I relation till denna utformningsaspekt är det intressant att 
återkoppla till idén om ett systems handlingsminne (vilket diskuterades i avsnitt 
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3.2.2). IS:ets förmåga att lagra och återge de meddelanden som tidigare 
kommunicerats kan helt enkelt uttryckas som hantering av den elektroniska 
gemenskapens minne. Minnet bidrar till att en elektronisk gemenskap har 
möjlighet att överleva, utvecklas och mogna trots att dess individer byts ut (jfr 
Preece, 2000). 

Denna utformningsaspekt rör därmed nödvändigheten att tillåta asynkron 
kommunikation.  

6.3 Marknadsplatsens affärsinriktade funktionalitet  

I avsnitt 5.3.1 fastslogs att en aspekt av marknadsplatsen är att tjäna som 
handlingsmedium för att göra affärer. Utifrån de identifierade klienterna är det 
möjligt att dela in fallundersökningens iakttagelser av IS-stödda 
affärshandlingar i följande tre kategorier: (a) interaktion mellan gäst och 
besökare, (b) interaktion besökare emellan och (c) interaktion mellan 
innehållsleverantör och besökare. Kraven på den lokala marknadsplatsens IS-
stöd blir därmed olika, beroende av vilken kategori man talar om. Variationen 
träder också fram då de tre kategorierna relateras till olika skeenden i en 
affärsprocess. Detta kan åskådliggöras genom att relatera BAT-modellens 
fasindelning (jfr Goldkuhl, 1998c). Figur 26 nedan visar en sådan relation och 
åskådliggör då den totala spännvidden hos det affärsinriktade IS-stöd som 
identifierats på de empiriska studiernas marknadsplatser41. I nästföljande avsnitt 
fortsätter diskussionen om IS-stödet för figurens tre respektive kategorier a, b 
och c.  

                                                 
41 Här avses förhållanden hos såväl pilot- som fallstudieobjekt. 



 135

 

 

Förutsättningar 
- avsaknad och/ 

eller behov 

 

Leverantör (säljare) Kund (köpare) 

 

 

 

 

 
Erbjudande 

 
 

Avslutning 
Tillfredsställelse 

alt. 
otilltredställelse 

 

Önskemål  
och  

efterfrågan 

 

Beställning 

Betalning Leverans 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

Leveranslöfte 

Förutsättningar 
- kapacitet 
- kunnande 

- utbud 

Avslutning 
Tillfredsställelse 

alt.  
otilltredställelse 

b a c 

 

Figur 26 Tre kategorier av affärsinteraktion på den lokala elektroniska marknadsplatsen 

6.3.1 IS-stöd för affärsinteraktion mellan gäst och besökare 

Den första affärsinriktade funktionaliteten avser således att stödja 
affärsinteraktion, där säljaren (gästen) är en lokal flerkanalsaktör (avsnitt 3.x) och 
köparen utgörs av marknadsplatsens besökare. I figur 26 betecknas denna 
kategori med bokstaven ”a”. Det handlar alltså om detaljister, vilka förestår 
fysiska butiker samtidigt som de finns representerade på den elektroniska 
marknadsplatsen. På LT och SOL täcker möjligheterna för att utöva denna form 
av interaktion in fyra olika affärsfaser. Det handlar om att återförsäljarna 
(gästerna) ges möjlighet till exponering, etablering av kontakt , upprättande av 
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kontrakt och fullföljande via marknadsplatsen. Möjligheterna utnyttjas 
emellertid i varierande utsträckning av olika gäster. 

På de båda fallmarknadsplatserna LT och SOL kan denna funktionalitet 
uppfattas som relativt likartat utformad. Den variation som trots allt 
förekommer visar dock tydligt en implementering av skilda idéer, vars 
konsekvenser är intressanta att analysera. Likheterna ligger främst i att 
marknadsplatsen i båda fallen försetts med denna funktionalitet via ett delvis 
avgränsat delsystem (Gallerian respektive Lokala Torg). Marknadsplatserna 
följer också i båda fallen modellen elektroniskt köpcentrum med ett antal 
elektroniska butiker inbäddade i ett gemensamt IT-system. Det gemensamma 
systemets applikationsarkitektur (jfr Axelsson, 1998 och avsnitt 3.2.3) medför en 
flexibilitet som innebär att detaljisterna (gästerna) kan välja att ansluta sig till 
köpcentrumet via antingen en standardiserad eller en skräddarsydd elektronisk 
butik. Det senare innebär att det står gästerna fritt att själva eller med hjälp av en 
tredje part, utveckla det delsystem som butiken i sin tur utgör. I LT-fallet 
erbjuder värden även att ta hand om utformningen av den skräddarsydda 
elektroniska butiken. Som tidigare nämnts har majoriteten av gästerna just valt 
att ansluta sig via dessa standardbutiker (se avsnitt 4.2.2 respektive 4.3.2).  

Flexibilitet och styrning – en möjlig kombination? 

Strävan att med hjälp av en flexibel applikationsarkitektur täcka in gästernas 
skiftande behov har dock fört med sig oönskade konsekvenser på de båda 
fallmarknadsplatserna. Då det elektroniska köpcentrumet innefattar såväl 
integrerade som autonoma butiker, blir det betydligt svårare för värdaktören att 
påverka utvecklingen (vilket är eftersträvansvärt då övriga aktörer saknar 
värdens möjligheter att överblicka). Svårigheterna går att spåra i den diskussion 
om IS-ansvar som fördes i avsnitt 3.2.2. En öppen arkitektur (där egenutvecklade 
butiker tillåts) innebär, att värden överlåter ansvar av såväl innehåll som viss 
funktionalitet (systemets handlingspotential) till gästerna (se avsnitt 5.2.2). 
Värden tappar därmed befogenhet att påverka delar av marknadsplatsens 
affärsinriktade funktionaliteten och är begränsad till att påverka genom att sätta 
upp riktlinjer för vad som får och inte får göras (jfr diskussionen om värden som 
normställare i avsnitt 5.3.3).  

Fallstudierna visade dock på problem även då gästerna valt att använda 
integrerade elektroniska butiker (standardsystemet). Som indikerades ovan 
innebär denna lösning att gästen då endast är ålagd ansvaret för den 
kommunikation som sker. Gästens åligganden är emellertid av stort intresse 
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även för värdaktören, vilket också uttrycktes klart under fallstudiens intervjuer. 
Värdaktörerna gav uttryck för problem med bristfällig uppdatering av de 
affärserbjudanden som förekom i de elektroniska butikerna. Vidare ansåg man 
sig inte ha någon egentlig möjlighet att råda bot på problemen. En elektronisk 
butik som innehåller inaktuell information skadar inte bara den specifika gästens 
anseende utan naturligtvis även marknadsplatsen i stort. Fallundersökningen 
visade inte helt oväntat att ”ointresset” från gästernas sida ofta motiverades av 
utebliven försäljning. Då den elektroniska butiken inte förde med sig de 
försäljningssiffror man förväntat sig (eller i alla fall hoppats på), tappade man 
helt enkelt intresset för att uppdatera innehållet. 

Då man närmare betraktar de standardsystem som erbjuds på LT och SOL visar 
en jämförelse att den förra i betydligt högre grad styr det innehåll gästerna kan 
kommunicera. Här är detaljisterna begränsade till att presentera information om 
specifika produkter (som produktbeskrivning, ”nätpris” och ordinarie 
butikspris) och uppgifter om det egna företaget. På SOL är möjligheterna mer 
öppna och ålägger gästen att själv sörja för layout och val av vilken information 
som skall kommuniceras. Styrkan i en standardlösning som hårdare styr 
informationsinnehållet ligger t.ex. i möjligheterna att utforma 
butiksövergripande funktionalitet. Detta då standardlösningens bakomliggande 
informationsarkitektur innebär att det är möjligt att komma åt de olika 
butikernas information ”centralt” (jfr Axelsson, 1998 och avsnitt 3.2.3). 
Funktioner som gemensam varukorg och möjligheten att göra utsökningar i 
marknadsplatsens totala produktutbud, var viktiga ingredienser då LT:s 
värdaktör utformade det standardiserade butikssystemet. Styrkan i SOL:s mer 
öppna standardlösning innebär dock att gästen löpande tillåts anpassa den 
elektroniska butikens utseende och innehåll efter det egna behovet.  

Marknadsplatsens potentiella synergi 

Utifrån diskussionen om platsbundna elektroniska affärer i avsnitt 3.1.4 är det 
intressant att fördjupa hur ett marknadsplats-IS kan möjliggöra utnyttjandet av 
synergier mellan elektroniska och fysiska butikerna. Den grad till vilken olika 
gästers ändamål innefattar en strävan efter kanalsamverkan är emellertid 
avhängigt vald strategi (avsnitt 3.1.4) och varierar kraftigt mellan detaljisterna på 
de två marknadsplatserna. Med detta vill jag poängtera det faktum, att vissa av 
fallstudiernas gäster överhuvudtaget inte uttryckte något behov av att uppnå 
kanalsamverkan (se avsnitten 4.2.2 respektive 4.3.2). Jag anser det likväl 
fruktbart att rikta intresset mot en IS-funktionalitet som just möjliggör synergier. 
Detta mot bakgrund av att möjligheterna i platsbundna elektroniska affärer 



 138

enligt andra studier just tycks ligga i ett utnyttjande av möjliga synergier (jfr t.ex. 
Steinfield & Klein, 1999). Detta styrks också av min egen empiri så till vida att de 
marknadsplatsgäster som anammat synergistrategin (jfr Steinfield et al., 2001), i 
högre grad uppfattade sina satsningar på elektroniskt affärsgörande som 
värdefulla.  

Den styrda standardlösningen på LT medgav dock högst begränsade möjligheter 
att utnyttja och utveckla synergier. Gästerna hade möjlighet att presentera 
allmän information om den fysiska butiken, men erbjöds inga medel för att på 
annat sätt styra besökarintresset mot den fysiska butiken. Vidare fick 
butikssystemets varukorgsmetafor till följd att de gäster som saluförde tjänster 
tvingades ”pressa in” dessa i en något opassande struktur (se avsnitt 4.2.2). De 
gäster som valt att själva utveckla sina elektroniska butiker hade av naturliga 
skäl mycket goda möjligheter att dra nytta av tvåkanalskombinationen. De 
fristående systemen visade också upp en hel del intressanta exempel på 
synergifunktioner. Här var det tydligt att egenskaperna hos det saluförda 
produktutbudet i hög grad påverkade funktionalitetens utformning (jfr detta 
med diskussionen i Jahng, Jain & Ramamurthy [2001]). Olika produktkategorier 
innebar, att man från gästernas sida fokuserade sig på att uppnå synergier i olika 
faser av affärsgörandet. För hemels-detaljisterna Ljudia och Sörens TV-service 
var webbutiken viktig som funktion för att presentera produktinformation. 
Förutom den egenproducerade informationen utnyttjades då även möjligheten 
att länka djupinformation från produkternas tillverkare, något som ger 
besökarna tillgång till uppdaterad detaljinformation vars omfattning är svår att 
matcha i den fysiska butiken. Det elektroniska butikssystem VVS-detaljisterna 
Wallgrens och Runes rör använde var gemensamt för hela butikskedjan. 
Systemet användes av personalen i butiken, att för kunds räkning, söka och 
beställa produkter man för tillfället inte hade på hyllan. Dessa elektroniska 
butiker presenterade även information om dess fysiska motsvarighet genom att 
innehålla öppettider, vägbeskrivningar och kartor. För de två anslutna 
matvarubutikerna handlade det om att nyttja synergier i leveransfasen. Det 
rörde sig då inte om någon systemfunktionalitet utan snarare en anpassning av 
den fysiska verksamheten (jfr diskussionen om ”anti-mirror strategy”, Steinfield, 
2001). De fysiska butikerna fungerade som naturliga ”plocklager” och 
leveransställen för de varor som beställdes via den elektroniska butiken.  

Förslag till utformning av IS-stöd 

Med diskussionen ovan som bakgrund är det möjligt att lyfta fram ett antal 
utformningsaspekter centrala för affärsinteraktionen mellan gäst och besökare. 
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Dessa utformningsaspekter är bitvis överlappande och av varierande 
”täckningsgrad” vad gäller de konsekvenser deras implementering kan 
förväntas ha. Det är också viktigt att erinra den spännvidd av detaljister som kan 
vara aktuella som gäster på en lokal elektronisk marknadsplats. Spännvidden för 
helt naturligt med sig ett stort antal saluförda produktkategorier samt ett 
diversifierat kundbeteende. Följande utformningsaspekter håller därför en 
generell nivå utan att nödvändigtvis vara av intresse för alla marknadsplatsens 
affärsdrivande gäster.  

Utifrån diskussionen om möjligheter och problem med en flexibel kontra en mer 
styrande systemarkitektur, vill jag hävda att den senare är att föredra på den 
lokala elektroniska marknadsplatsen. Med styrande arkitektur avses då ett 
marknadsplats-IS som exkluderar fristående, helt anpassningsbara applikationer 
(elektroniska butiker) och istället baseras på applikationer enligt en 
standardiserad stomme. Existensen av den flexibla arkitekturens autonoma 
delsystem begränsar nämligen starkt möjligheterna att utveckla 
butiksövergripande funktionalitet. En sådan övergripande funktionalitet är 
själva poängen med det elektroniska köpcentrumet (Turban et al., 2002), även om 
en avvägning beträffande vilka funktioner som är intressanta i sammanhanget 
av platsbundna elektroniska affärer är nödvändig. Det är t.ex. tveksamt 
huruvida implementering likt LT:s gemensamma leverans (av innehållet i en 
gemensam varukorg) verkligen är lämplig för den lokala kontexten. 
Logistiklösningen visade sig väl kostsam och intresset från besökarna var 
genomgående mycket lågt. Den mest uppenbara gemensamma funktionen är 
kanske en butiksövergripande sökfunktion. En sådan möjlighet till 
”utbudsupplysning” kan vara intressant för att främja affärsgörande i såväl de 
fysiska som elektroniska butikerna. I LT:s tillämpning av denna funktion innebar 
dock kombinationen av fristående och standardiserade elektroniska butiker att 
endast en delmängd utbudet kunde genomsökas. En tänkbar funktion där 
butiksinnehavarna skulle kunna dra nytta av varandras närvaro är t.ex. att 
besökarna i en elektronisk butik presenteras ett urval av ett kompletterande 
produktutbud hos någon annan gäst. För att underlätta den gemensamma 
funktionaliteten bör en delad stomme användas (med ”central” åtkomst till 
butikernas information). Inom ramarna för denna stomme bör dock 
anpassningsbarhet eftersträvas. Detta kan åstadkommas relativt enkelt med öppna 
fält för innehåll i form av fritext, bilder och länkar. De gäster som var flitigast att 
utnyttja och samtidigt angav sig vara nöjda med sina elektroniska butiker, visade 
också benägenhet att själva anpassa dessa. Anpassningsmöjligheten är central, 
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inte minst för att möjliggöra synergier med den fysiska butiken som kanal för 
utförande av affärshandlingar (se vidare nedan). 

Diskussionen ovan kan därmed sammanfattas som en utformningsaspekt rörande det 
önskvärda i en styrande systemarkitektur som tillåter situationsanpassning av 
innehållet. 

Systemet bör lämpligen utformas på ett sådant sätt att gästerna regelbundet 
måste verifiera validiteten hos de affärserbjudanden som presenteras. Detta 
skulle vara en möjlighet att lösa problemet med marknadsplatsernas inaktuella 
innehåll (gällande affärserbjudanden) och innebär således att säkerställa 
kommunikationskvalitet hos affärshandlingarna (se avsnitt 3.1.2). Naturligtvis är 
det tänkbart att vissa erbjudanden är ämnade att ligga kvar över tiden, poängen 
är just att gästernas medvetenhet om detta behöver verifieras. Vid en sådan 
utformning är det emellertid viktigt att ta fasta på den dagliga arbetssituation 
som beskrivs av de gästande detaljhandlarna. Utrymmet i tid är begränsat och 
ofta en av anledningarna till att man valt standardlösningar från en tredje part. 
Mot bakgrund av att marknadsplatsvärdarna framhöll att tidsåtgången för att 
manuellt kontrollera marknadsplatsens innehållsliga validitet vida skulle 
överstiga dess nytta, torde denna aktivitet implementeras som en automatisk IS-
funktion. Avsaknaden av verifiering från gästens sida skulle då helt enkelt 
innebära att befintliga erbjudanden avlägsnas. 

Denna utformningsaspekt skulle kunna benämnas som verifiering av 
kommunikationskvalitet. 

Jag finner det även fruktbart att diskutera IS-utformning utifrån diskussionen 
om utnyttjandet av kanalsynergier ovan. Den standardiserade stommen som 
förordas här bör uppmuntra gästerna att presentera allehanda information om 
den fysiska butiken (t.ex. vägbeskrivning, personal och aktiviteter i butiken). 
Detta till synes triviala utnyttjande av IS-stöd har lyfts fram som en 
nyckelkomponent för lokala flerkanalsaktörer (jfr Steinfield & Klein, 1999). 
Styrkan i en sådan tillämpning understryktes av gästen Ljudia vars 
påannonsering och efterreportage om årliga tilldragelser i den fysiska butiken 
(se avsnitt 4.3.2) skapade besökarintresse. Detta är ett exempel på utnyttjande av 
en potential de helt Internetbaserade återförsäljarna saknar (jfr ibid. och se avsnitt 
3.1.4). 

För ett ökat utnyttjande av kanalsynergier bör även den standardiserade 
stommen bereda möjligheter för att presentera djup produktinformation. På 
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detta sätt täcker kombinationen av de båda kanalerna in ett diversifierat 
kundbehov. Detaljistens kunder erbjuds alltså möjligheten att själv välja mellan, 
eller kombinera kanaler under erbjudandefasen (jfr Goldkuhl, 1998c) – ett besök i 
butiken kan t.ex. följas upp med en djupare produktjämförelse i den elektroniska 
butiken. En sådan funktion kan också få tidsbesparande effekter för detaljister 
vars saluförda produkter för med sig kundservice efter ett köp (jfr situationen 
hos Sörens TV-service, avsnitt 4.3.2). 

I diskussionen om lokala detaljister i avsnitt 3.1.5 nämndes den potentiella 
fördelen ”god kännedom om lokala förhållanden” (gentemot elektroniska 
detaljister utan lokal representation) som Steinfield, Mahler och Bauer (1999) 
identifierat. Självklart kan utnyttjandet av en sådant allmänt hållen möjlighet ta 
sig olika uttryck. Örebro CC:s (se avsnitt 4.1.3) tillämpning av nyhetsbrev är ett 
intressant exempel på detta tema. Ett register som lagrar enkla besökarprofiler 
(ålder, kön, hemadress etc.) används för utskick vid tillfällen då något speciellt 
är på gång i staden. Nyhetsbrevet innehåller även tips på webbplatsens aktuella 
innehåll och erbjudanden från de anslutna företagen. Varken LT eller SOL hade 
någon liknande lösning sjösatt även om diskussioner om detta hade förts. LT-
fallet indikerar dock att kombinationen av de båda rollerna som trovärdig 
nyhetsförmedlare och leverantör av direktreklam bör sannolikt hanteras 
varsamt. En utformning av ett grupp- eller individanpassat nyhetsbrev är en 
enklare variant av en profilbaserad personifiering av gränssnittet hos en 
webbplats (Turban et al., 2002).  

Denna utformningsaspekt skulle därmed kunna benämnas som standardiserade 
möjligheter för att kombinera de båda kanalerna med varandra. 

Det upplevda problemet med gästernas uteblivna försäljning (se ovan) handlar 
som jag ser det egentligen om en olycklig särskiljning av IS-stödets effekter i de 
båda kanalerna. Jag uppfattade detta betraktelsesätt som tämligen utbrett bland 
marknadsplatsernas gästaktörer. Särskiljningen kan kopplas till ett snävare sätt 
att betrakta informationssystem än det som beskrevs i avsnitt 3.2.2. och innebär 
att inte innefatta de handlingar, som utförs baserat på systemets information, i 
systemets potential (jfr Ågerfalk, 1999). Jag vill hävda att IT-stödets roll här i stor 
utsträckning är just att generera affärshandlingar som utförs via den fysiska 
kanalen. Det mest intressanta för en flerkanalsaktör är sannolikt ofta att affärer 
kommer till stånd snarare än i vilken kanal dess kontraktsfas (jfr Goldkuhl, 
1996a) utspelar sig (därmed inte sagt att det senare skulle vara egalt). En 
försiktig hållning vad gäller värdens framställan av den elektroniska butiken 
som ”kontraktskanal” kan mildra konsekvenserna av denna särskiljning. Det 
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finns emellertid också en utformningsaspekt kopplad till problematiken. Det 
handlar då om möjligheter att spåra kopplingar mellan det som sker i respektive 
kanal. Ett, vid första anblicken trivialt, men trots allt effektivt grepp helt i linje 
med detta är KarlskogaGallerians (pilotstudien, avsnitt 4.1) rabattkuponger för 
utskrift.  

Denna utformningsaspekt rör därmed möjligheter att se resultatet – även av de 
affärshandlingar som utförs via systemet. 

6.3.2 IS-stöd för affärsinteraktion mellan besökare 

Marknadsplatsens affärsgörande kan även ske mellan enskilda besökare. I 
relation till faserna i en affärsprocess enligt BAT (se avsnitt 3.1.3) omfattar 
marknadsplatsen IS-stöd för faserna ”exponering och kontaktsökande” samt 
”etablering av kontakt” (detta åskådliggörs med det gråmarkerade fältet märkt 
med bokstaven ”b” i figur 26 ovan). Marknadsplatsens lämplighet för denna 
form av affärsinteraktion ligger i att platsbundenheten – den förmodade 
närheten mellan marknadsplatsens besökare – gör den passande som forum för 
privatannonsering. 

För LT gäller att en stor andel av marknadsplatsens totala besök går att spåra till 
dess avdelning ”köp & sälj”. Utformningen är sådan att besökarna kan utnyttja 
funktionen utan några restriktioner som t.ex. registrering eller liknande. På SOL 
finns däremot inte något stöd för affärsinteraktion marknadsplatsens besökare 
emellan. LT:s delsystem för annonshantering kategoriserar endast innehållet 
mycket grovt och låter marknadsplatsens besökare göra fritextsökningar mot en 
gemensam databas. De senast inmatade privatannonserna har en framskjuten 
exponering då de löpande presenteras på marknadsplatsens förstasida (se figur 
13 Lokaltidningens förstasida. En intressant tillämpning är att frågor som ställs 
mot LT:s databas med privatannonser även genererar svar utifrån innehållet i 
gästernas elektronisk butiker. Den besökare som t.ex. söker efter begagnade bilar 
kan alltså presenteras erbjudanden från såväl privatpersoner som lokala företag. 
På så sätt utnyttjas alltså möjligheten att kombinera två olika kategorier av 
affärsinriktad funktionalitet (kategorierna ”a” och ”b” enligt figur 26 ovan). I och 
med denna lösning ges således marknadsplatsens gäster möjlighet att direkt 
presentera erbjudanden för besökare med specifika intressen. Denna 
funktionsintegration påträffades inte någon annanstans under de empiriska 
studierna. Det uttalade syftet med funktionen var begränsat till att skapa intresse 
och generera besök på marknadsplatsen. Pilotundersökningens studieobjekt 
visade upp mindre lyckade exempel, där den säljande besökaren inte medgavs 
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möjlighet att ta bort eller uppdatera de egna annonserna. Denna begränsning 
kan, tillsammans med en avsaknad av möjligheten att datera privatannonser, 
uppenbart kopplas till diskussionen om säkerställandet av affärserbjudandens 
validitet (se avsnitt 3.1.2). Då pilotstudiens intervjuade värdaktörer (likväl som 
Bromedia) underströk privatannonsernas betydelse (för att generera besökare) 
torde intrycket av dessa vara av intresse. Den köpande besökarens osäkerhet vad 
gäller den innehållsliga validiteten bidrar säkerligen till att minska det 
eftersträvade intresset för marknadsplatsen i stort.  

Förslag till utformning av IS-stöd 

För att sträva mot innehållslig validitet bör annonssystemets funktionalitet 
inbegripa möjligheter att ändra och ta bort utställda erbjudanden. Vidare är 
möjligheten att ange ”bäst-före-datum” eller en tvingande tidsbegränsning 
eftersträvansvärd. Naturligtvis finns andra aspekter av IT-stödda 
affärshandlingars validitet t.ex. att kommunicerad information skall spegla 
sändarens ärliga intentioner (jfr avsnitt 3.1.2) vilket är svårare att kontrollera 
eller styra med hjälp av ett annonssystems utformning. 

Jag uppfattar LT:s integrerade tillämpning som ett talande exempel på, hur 
informationssystemet inte är begränsat till att automatisera utan också möjliggör 
nya lösningar (jfr avsnitt 3.2.1). Kombinationen av de två affärsinriktade 
funktionerna är ett sätt att utnyttja (handlings-)potentialen i marknadsplatsen 
betraktad som en helhet. Förutom idén om att styra utsökningar mot flera 
datakällor, skulle en innehållslig kategorisering av privatannonserna möjliggöra 
”avdelningar” där elektroniska butiker med passande profil också ges utrymme. 
IS-stödet för affärsinteraktion mellan besökare bör därför utformas med just 
integration som riktmärke. 

Dessa utformningsaspekter skulle kunna benämnas som verifiering av 
kommunikationskvalitet respektive funktionsintegration. 

6.3.3 IS-stöd för affärsinteraktion mellan innehållsleverantör och besökare 

Den tredje kategorin av affärsinteraktion innefattar innehållsleverantörer och 
besökare. Marknadsplatsens IS-stöd för denna kategori rör även det 
affärsfaserna ”exponering och kontaktsökande” samt ”etablering av kontakt” 
(åskådliggjort med det gråmarkerade fältet märkt med bokstaven ”c” i figur 26 
ovan). Såväl LT som SOL erbjuder annonsplatser på huvudsidor och 
underavdelningar genom möjligheten att betala för s.k. banners.  
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Annonsplatserna är utformade som grafiska blänkare vilka oftast ger besökaren 
en direktlänk till vidare information om bakomliggande annonsörer. Gemensamt 
för de båda marknadsplatserna är också att såväl interna (gäster) som externa 
annonsörer (innehålleverantörer) erbjuds möjligheter att annonsera för 
besökarna. De fåtaliga externa annonsörer som förekommer på LT erbjuds plats i 
den ram som visas på såväl startsida som underavdelningar. SOL erbjuder 
motsvarande annonsutrymme som alltså når alla besökare som passerar via 
startsidan. Vidare används SOL:s nischade underavdelningar för att koppla 
samman specifika annonsörer med passande besökarintressen. 
Underavdelningarnas annonseringspotential har i första hand visat sig lämplig 
för att generera besök till olika partnerprogram (se avsnitt 4.3). 

Förslag till utformning av denna delfunktion 

Utformningen av denna funktion bör inriktas mot sammankoppling och 
utnyttjande av marknadsplatsens övriga funktioner – även de icke 
affärsinriktade. Detta då det huvudsakliga ändamålet för de externa 
annonsörerna är att nå ”rätt” målgrupp bland besökarna. Som diskuterats ovan 
ger såväl diskussionsforum, privatannonsering som temaavdelningar en 
möjlighet att segmentera marknadsplatsens besökare. Genom denna 
segmentering såväl som insamling och lagring av profilinformation ökar 
möjligheterna att nå fram till önskvärda individer.  

Denna utformningsaspekt skulle kunna benämnas som en strävan mot 
funktionsintegration. 
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7 Slutsatser och reflektioner 
I det här kapitlet summeras avhandlingen genom att diskutera resultatet och blicka 
framåt mot fortsatt forskning. Avsnitt 7.1 till 7.4 återkopplar det uppställda syftet och 
forskningsfrågorna genom att lyfta fram och koppla olika resultatavsnitt till dessa. I 
avsnitt 7.5 förs ett värderande resonemang om det kunskapsbidrag avhandlingens 
resultat kan anses utgöra. Avslutningsvis görs så en framåtblick då två tänkbara spår för 
fortsatt forskning behandlas (avsnitt 7.6). 

7.1 Svar på avhandlingens forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som ställs upp i den här avhandlingen är formulerade i två 
övergripande frågor som i sin tur delats in i ett antal delfrågor (avsnitt 1.2). Den 
första övergripande forskningsfrågan och dess delfrågor lyder: 

Vad karaktäriserar en lokal elektronisk marknadsplats? 

• Vilka är aktörerna på marknadsplatsen? 

• Hur kan dessa aktörer relateras till varandra? 

• Vilket är ändamålet när dessa aktörer nyttjar marknadsplatsen? 

• Vilka former av affärsgörande förekommer på marknadsplatsen? 

Som indikerats i avsnitt 1.2.4 innefattade kunskapsbehovet bakom denna 
frågeformulering också att avgränsa och definiera fenomenet. Avsnitt 5.1 utgör 
en stipulativ definition av den lokala elektroniska marknadsplatsen. Avsnitt 5.2 
presenterar de fyra kategorierna av aktörer som kunde identifieras: 

 Värd 

 Gäst 

 Besökare 

 Innehållsleverantör 

Genom att identifiera dessa kategorier och framhäva dess typaktörer blev det 
möjligt att utveckla förståelse, rörande aktörernas bakomliggande incitament för 
deras medverkan på marknadsplatsen. Det blev tydligt att de olika aktörerna 
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uppfattade marknadsplatsen på mycket olika sätt och att vissa inte uppfattade 
sin medverkan, som en del i det sammanhang jag själv såg. Klart stod emellertid 
att alla aktörerna, medvetet eller omedvetet, bidrog till att utveckla 
marknadsplatsen genom sin medverkan. Relationerna (mellan aktörerna) i 
denna utvecklingsprocess presenterades i avsnitt 5.3 där empirin analyserades 
med stöd i s.k. praktikteori (Goldkuhl, 1998a). Analysen innebar att betrakta den 
lokala elektroniska marknadsplatsen som en praktik (avsnitt 3.4.2).  

Ett resultat av den praktikteoretiska analysen var att det blev möjligt att urskilja 
en marknadsplatspraktiks fyra olika delprodukter. De olika delprodukternas syfte 
är att stödja aktörernas ändamål (se avsnitt 5.3.1) som: 

 Kommunikationsmedium för att stödja besökarens ändamål beträffande 
informationssökning och kommunikation med andra besökare (med såväl 
affärsinriktat som ett icke affärsinriktat syfte). 

 Kommunikationsmedium för att stödja den affärsinriktade gästens 
ändamål beträffande informationsspridning och affärsgörande. 

 Kommunikationsmedium för att stödja den icke affärsinriktade gästens 
ändamål beträffande informationsspridning och kommunikation med 
besökare. 

 Kommunikationsmedium för att stödja innehållsleverantörens ändamål 
beträffande kontaktsökande med presumtiva kunder bland 
marknadsplatsens besökare. 

I dessa delprodukter var ett tongivande inslag marknadsplatsens funktion såsom 
kommunikationsmedium vid affärsinteraktion. Förutom resultatet av 
marknadsplatspraktiken innebar denna del av avhandlingens analys att titta på 
hur, och utifrån vilka förutsättningar produktionen genomfördes. Den 
utvecklade kunskapen kunde sedan användas som underlag för att svara på den 
andra övergripande forskningsfrågan: 

Hur bör den lokala elektroniska marknadsplatsen utformas för att stödja 
aktörernas ändamål? 

• Hur stödjer informationssystemet aktörernas ändamål med att medverka på 
marknadsplatsen? 
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• Hur bör informationssystemet utformas för att stödja affärsgörande på 
marknadsplatsen? 

Utifrån de frilagda aktörsändamålen var det möjligt att värdera fallstudiernas 
empiriska iakttagelser med avseende på hur ett marknadsplats-IS (avsnitt 3.3) 
kunde ge önskvärt stöd. Med inspiration från befintlig kunskap (t.ex. om 
informationssystem och elektroniska marknadsplatser) formulerades det 
värderade IS-stödet då i termer av funktionalitet. Intresset kom därmed att riktas 
mot både affärsinriktad och icke affärsinriktad marknadsplatsfunktionalitet 
(avsnitt 6.1). Mot bakgrund av värderingen kunde sedan ett antal 
eftersträvansvärda utformningsaspekter identifieras och presenteras som ett 
centralt inslag i avhandlingens resultat. Dessa aspekter presenterades löpande i 
avsnitten 6.2-6.3 och redovisas här i sammanställt i punktform: 

 Icke affärsinriktad funktionalitet 

o Behov av innehållslig styrning mot få diskussionsområden med 
starkt lokal prägel 

o Behov av möjligheter till asynkron kommunikation 

 Affärsinriktad funktionalitet 

o Affärsinteraktion mellan gäst och besökare 

 Behov av styrande systemarkitektur 

 Behov av att verifiera kommunikationskvalitet  

 Behov av standardiserade möjligheter att kombinera de 
båda affärskanalerna med varandra 

 Behov av möjligheten att se resultatet av de affärshandlingar 
som görs via systemet 

o Affärsinteraktion mellan besökare 

 Behov av att verifiera kommunikationskvalitet 

 Behov av att integrera marknadsplatsfunktioner 

o Affärsinteraktion mellan innehållsleverantör och besökare 
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 Behov av att integrera marknadsplatsfunktioner 

7.2 Integration som ett genomgående utformningstema 

I den här avhandlingen har en viktig poäng varit att lyfta fram den lokala 
elektroniska marknadsplatsens delade funktionalitet (se avsnitt 6.1). Trots detta 
genomsyras flera av utformningsförslagen av en strävan att integrera de båda 
marknadsplatsfunktionerna med varandra (t.ex. genom att utnyttja den 
elektroniska gemenskapens intresseavdelningar för att nå rätt grupp av 
besökare). Förutom samordning av de två funktionerna återkommer 
analyskapitlens (kap 5 och 6) diskussion även till andra uttryck för just 
integration. Därmed finner jag det lämpligt att lyfta fram integrationstemat som 
en komplement till föregående avsnitts slutsatsdiskussion. 

Då detta föreslagna tema fokuseras framträder i huvudsak tre olika områden där 
analysen visat att olika former av integration är eftersträvansvärt: 

 Integration av marknadsplatsens affärsinriktade respektive icke 
affärsinriktade funktionalitet 

Resultatet från de båda fallstudierna visar att en sådan sammanflätning 
uppfattats som något eftersträvansvärt från alla ingående aktörer, men att 
mycket lite egentligen implementerats i den empiri som studerats här. Motiven 
till och utformningen av en sådan integration diskuterades i avsnitten 6.2 
respektive 6.3.3 

 Integration mellan marknadsplatsens olika kategorier av affärsinriktad 
funktionalitet 

Det förekommer tre olika kategorier av affärsinteraktion på den lokala 
elektroniska marknadsplatsen (6.3). Analysen visar det eftersträvansvärda i att 
för var och en av dessa, dra nytta av de andras existens (6.3.1–6.3.3). 

 Integration mellan fysisk och elektronisk butik 

I linje med diskussionen om den platsbundna karaktären (avsnitt 3.1.4) hos 
mycket av marknadsplatsens affärsgörande, lyfter analysen fram det 
eftersträvansvärda i att integrera den fysiska butikens aktiviteter med innehållet 
i den elektroniska motsvarigheten. 
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7.3 Ett ramverk för att ställa frågor, förstå och förklara 

Här presenteras ett, vad jag väljer att kalla, ramverk för förståelse. All den 
befintliga kunskap som presenterats i avhandlingen utgör naturligtvis en 
referensram som grund för att förstå det studerade fenomenet. Men jag finner 
ändå en poäng i att lyfta ut de specifika referensramskomponenter jag uppfattar 
som mitt sätt att förstå en elektronisk marknadsplats på. 

Ramverket är grundat i både empiri och teori och har vuxit fram då iakttagelser 
löpande konceptualiserats42 och relaterats till befintlig kunskap. Användningen 
av ramverket implicerar också inslag av ett anammande av en 
handlingsteoretisk grund (se t.ex. avsnitt 3.1.2).  

Ramverket innebär att betrakta det som sker på marknadsplatsen som en praktik 
(avsnitt 3.4). I och med detta belyser man de bakomliggande faktorer som 
påverkar marknadsplatsen och det stödjande IS:ets utformning. Vidare utgörs en 
viktig komponent i ramverket av den elektroniska marknadsplatsens 
funktionalitet. Detta görs genom att fokusera hur marknadsplatsen bör utformas 
med avseende på två generella marknadsplatsfunktioner. Ramverket kan således 
sägas utgöras av de två komponenterna: marknadsplatsens praktik samt 
marknadsplatsens funktionalitet: 

 Marknadsplatsens praktik 

Lägger ett praktikperspektiv på: 

o Aktörskategorier 

o Roller och relationer 

 Marknadsplatsens funktionalitet 

Fokuserar IS stöd för: 

o Affärsinriktad funktion 

o Icke affärsinriktad funktion 

Ramverkets empiriska grundning beskrivs mycket bra med den hermeneutiska 
spiralens idé. Därmed är det också så att en fortsatt användning av detta 

                                                 
42 I betydelsen begreppsliggjorts.  
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ramverk högst sannolikt också skulle innebära, att det samma kommer att 
utvecklas och ändras. Jag anser därmed också att det finns viss förklaringskraft i 
att här kortfattat rekapitulera detta ramverks successiva framväxt: 

Inledningsvis gav pilotstudien (avsnitt 2.2) en konceptualisering i (a) 
innehållskategorier och (b) en kategorisering av den elektroniska marknadsplatsens 
aktörer. Kategorierna sattes sedan in i ett tydligare sammanhang då de kom att 
relateras till den praktikgeneriska modellen (se avsnitt 3.4.1). Detta genom att 
modellen och aktörskategorierna nyttjades som utgångspunkt för att ställa 
frågor och tolka svar under den fallstudierna. De framarbetade 
innehållskategorierna har sedan relaterats till teorier om funktioner på en 
elektronisk marknadsplats (första gången presenterat i Petersson, 2001b). 

7.4 Syftesuppfyllelse 

Jag uppfattar avhandlingens första delsyfte – att förmedla kunskap om hur 
informationssystem möjliggör affärsinteraktion i sammanhanget av en 
elektronisk marknadsplats (se avsnitt 1.2.2) – som uppfyllt. Vad gäller 
uppfyllandet av syftet att utveckla och förmedla normativ kunskap (om hur ett 
marknadsplats-IS bör utformas) så har ju processens empiriska studier i sig 
inneburit sådan förmedling. Eller snarare utgjort en viktig del i ett ömsesidigt 
idéutbyte i mina möten med både praktiker och forskare.  

Förhoppningsvis skall dock även slutresultat i form av denna 
licentiatavhandling också vara tillgängligt för såväl praktiker, forskare, lärare 
och studenter (se avhandlingens målgrupp i avsnitt 1.2.3) men utfallet av detta 
är förstås något som framtiden får utvisa. Jag upplever dock, att de delar av den 
utvecklade kunskapen som löpande presenterats i olika sammanhang, fått ett 
tillfredställande gensvar vad gäller intresse och kritik. Detta t.ex. under min egen 
universitetsundervisning och genom medverkan i olika vetenskapliga 
konferenser (se Ågerfalk, Oscarson & Petersson, 2000; Petersson, 2001a, 2001b; 
Ågerfalk & Petersson, 2002).  

7.5 Kunskapsbidrag 

Den kunskap som utvecklats i den här avhandlingen är i huvudsak att betrakta 
som substantiell teori. Sådan teori utgår från aktörers upplevelser och baseras i 
hög grad på deras egna begrepp, vilket skiljer denna från formell teori (Starrin, 
1996). Den substantiella teorin rör lokala elektroniska marknadsplatser och 
innefattar en egenutvecklad, empirigrundad begreppsapparat samt normativa 
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utsagor. De normativa utsagorna tar utgångspunkt i fallundersökningens 
empiriska iakttagelser men är samtidigt alstrade genom tillämpning av befintlig 
kunskap. 

Den formella teorin är inriktad mot en högre generaliseringsnivå än vad som är 
fallet här. Som diskuterades i avsnitt 2.4.2 kan avhandlingens kunskapsbidrag 
beskrivas som möjligt att använda för vad Yin (1994) benämner analytisk 
generalisering. Den utvecklade kunskapens formulerade tankar och idéer skall 
därmed vara möjliga att applicera i andra, liknande sammanhang. Följande 
diskussion lyfter fram avhandlingens kunskapsbidrag med denna tanke som 
utgångspunkt. 

Det primära kunskapsbidraget är utsagorna om lämplig IS-utformning via 
betraktandet av den elektroniska marknadsplatsen som en gemensam praktik. 
Att inta detta perspektiv innebär ett sätt att betrakta och förstå den lokala 
elektroniska marknadsplatsen som en helhet, samtidigt som det blir möjligt att 
urskilja de relativt olikartade aktiviteter som inryms på den samma. Detta 
normativa kunskapsbidrag är ämnat för att skapa förståelse av den kompetens 
som krävs för att dra nytta av samexistensen hos de olikartade 
marknadsplatsfunktionerna. Jag uppfattar kunskapsbidraget som applicerbart 
på situationer som rör Internetbaserat, lokalt inriktat affärsgörande men som inte 
nödvändigtvis inkluderar alla de komponenter, som här sammantaget tilldelats 
benämningen lokal elektronisk marknadsplats. 

Jag skulle även vilja framhålla begreppsdiskussionen om platsbundna elektroniska 
affärer i avsnitt 3.1.4 som ett embryo för begreppsutveckling kopplat till en 
hybridansats för elektroniska affärer (jfr Steinfield et al., 2001). Även om jag inser 
nytta med, och ju även själv i stor utsträckning använder den idealtypiska 
polariseringen av globalt och lokalt så uppfattar jag ett behov av en 
vidareutvecklad begreppsapparat i diskussionen. Under mina litteraturstudier 
saknade jag helt en problematisering av lämpligheten i att tala om ”lokala 
elektroniska affärer” (se diskussionen om detta i avsnitt 3.1.4). Applicerbarheten 
hos denna del av kunskapsbidraget är inte begränsad till diskussioner som rör 
de konsumentinriktade affärsrelationer vilka varit i fokus här. De platsbundna 
elektroniska affärernas socialt inbäddade karaktär (Granovetter, 1985) torde t.ex. 
vara relevant även för affärsrelationer mellan företag. 

Det presenterade ramverket i avsnitt 7.3 är ämnat för att möjliggöra överföring 
av avhandlingens sätt att betrakta elektroniska marknadsplatser. 
Framställningen har renodlats för att lyfta fram ett ”skelett” fritt från 
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fallspecifika detaljer. Tanken är därmed att möjliggöra en applicering av mitt 
angreppssätt även på andra (icke lokala, icke konsumentinriktade) förekomster 
av elektroniska marknadsplatser. Detta ramverk har också lyfts ur 
avhandlingens sammanhang och presenterats renodlat i Petersson (2001b). 

Förhoppningsvis bidrar även avhandlingens kunskapsutveckling till att utveckla 
verktygen i den ”gemensamma verktygslåda” som nämndes i avsnitt 2.5.1. Jag 
tänker då främst på erfarenheterna från avhandlingens applicering av den s.k. 
praktikgeneriska modellen (avsnitt 3.4.1). Min användning av modellen torde 
kunna ge uppslag till ytterligare tillämpningar. 

7.6 Fortsatt forskning 

Jag uppfattar två tänkbara spår för fortsatt forskning utifrån de teman som 
behandlats i den här licentiatavhandlingen. Detta då sett utifrån mitt eget 
forskningsintresse – annars finns förstås ett antal ytterliggare ingångar till vidare 
studier i ett arbete inom ett tvärvetenskapligt område som elektroniska affärer. 

Det ena spåret jag kan skönja rör djupare studier av informationssystem som 
används i situationer präglade av den hybridansats till elektroniska affärer som 
diskuterats här. Det vore intressant att fördjupat studera vilka IS-egenskaper som 
är viktiga för att skapa de synergier som t.ex. Steinfield (1999; 2001) framhåller 
som eftersträvansvärda. Då den elektroniska detaljhandelns framtida utveckling 
diskuteras målas flerkanalsaktörerna ofta upp som vinnare och strategier för s.k. 
clicks’n’mortars (vilket är en populär benämning för flerkanalsaktörer) är då ett 
kärt ämne (se t.ex. Turban et al., 2002). En fokusering på vilka krav 
sammanhanget egentligen ställer på IT-systemen uppfattar jag emellertid som 
hitintills mycket sparsamt penetrerat. Jag är av uppfattningen att en 
utgångspunkt i informationssystem som handlingssystem (se avsnitt 3.2.2) – där 
man alltså tar fasta även på handlingar som utförs som en konsekvens av 
systemet – skulle kunna bidraga till en intressant utveckling av dessa 
”hybridsystem”. Om dessa tankar känns igen från föreliggande avhandling 
(vilket vore högst tacknämligt!) så utgör skillnaden att jag här behandlat ämnet 
med marknadsplatsen och företrädesvis små aktörer som utgångspunkt.  

Det andra spår jag själv uppfattar som relevant att gå vidare med handlar om 
elektroniska marknadsplatser. En fruktbar inriktning (jämfört med det som görs 
här) skulle då vara att titta närmare på marknadsplatser där företag gör affärer 
med företag. Jag uppfattar att utvecklingen inom detta område genomgått ett 
helt ”förstavarv” och mognat på ett intressant sätt. På motsvarande vis som för 
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intressespåret ovan har jag dock fått uppfattningen att utformning och specifika 
egenskaper hos marknadsplats-IOIS (se avsnitt 3.2.3) behandlats mycket 
sparsamt i forskarvärlden. För att närma sig detta område finns möjligen ett 
behov av att utifrån empiriska lärdomar utveckla ”förståelseverktyg” med 
fastare grund i befintlig IS-teori. Till ett sådant arbete tycker jag mig kunna 
skönja hur delar av denna avhandlings teoretiska referensram skulle kunna 
utgöra en lämplig utgångspunkt. Embryon till sådana förståelseverktyg är den 
översiktliga ”begreppsrelatering” till en referensmodell för elektroniska 
marknadsplatser som här görs i avsnitt (3.3.5), samt då det nämnda greppet att 
betrakta och förstå en elektronisk marknadsplats som en praktik (se avsnitt 5.3). 
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Bilaga 1  
 
Pilotstudiens webbplatser 
3S - Portalen för Sandhults kommundel http://www.3s.nu/ 
Amal.nu http://www.amal.nu/main/index.htm 
Grums.com http://www.grums.com/index2.htm 
Hudik.net http://www.hudik.net/main.html 
Kalmar.com http://www.kalmar.cc/ 
Kristinehamnsgallerian43 http://www.gallerian.net/kristinehamn 
Lidköping Online http://www.itorget.com 
Lokalhandla Blekinge http://www.lokalhandla.com/blekinge/ 
Lokalhandla Kalmar http://www.lokalhandla.com/kalmar/ 
Lokalhandla Kronoberg http://www.lokalhandla.com/kronoberg/ 
Lund.com http://www.lund.cc/ 
Malmö.cc http://www.malmo.cc/ 
Rydebäcksportalen http://start.at/rydebeck 
Skaraborg Online http://www.skaraborgonline.com 
Säffle.nu http://www.seffle.nu/main/index2.htm 
Torget Eskilstuna44 http://www.torget.se/eskilstuna 
Torget Gävle http://www.torget.se/gavle 
Torget Gävle http://www.torget.se/gavle 
Torget Piteå http://www.torget.se/pitea 
Torget Sundsvall http://www.torget.se/sundsvall 
Torget Trelleborg http://www.torget.se/trelleborg 
Torget Östersund http://www.torget.se/ostersund 
Uppsala.com http://www.uppsala.com/ 
Åre.cc http://www.are.cc/  
Östersund.cc http://www.ostersund.cc/ 
Pilotstudiens webbplatser (utvalda studieobjekt) 
Citytorget http://www.citytorget.com/, Radio City 103.8 Östra Värmland, Karlskoga 
Karlskogagallerian http://www.karlskoga.com/, Engholm IT, Karlskoga 
Lusasken.com45 http://www.lusasken.com, Bromedia, Kristinehamn 
Skaraborgswebben http://www.skaraborgswebben.com/ LHAAB, Mariestad 
Örebro.cc http://orebro.cc/, Örebro.cc, Örebro 
 

                                                 
43 Kristinehamnsgallerian bytte under våren 2000 namn till Gallerian.Net.   
44 Då pilotstudien genomfördes hade de lokala avdelningarna av Torget.se en annan inriktning 
än idag. Hanteringen av lokalavdelningarna var decentraliserad och de innehöll också lokalt 
inriktat innehåll till skillnad från idag (avsnitt 4.2).    
45 Lusasken.com bytte under våren 2000 namn till Lokaltidningen 



 

Bilaga 2 
 
Genomförda intervjuer och samtal 
     
Datum Aktivitet Studie Tid Plats el. media 
1999-06-11 Intervju med verksamhetsansvarig, 

Engholm IT AB 
Pilot 1 h 45 min Engholms IT, Karlskoga 

1999-06-11 Samtal med webbutvecklare, 
Engholm IT AB 

Pilot 20 min Engholms IT, Karlskoga 

1999-06-11 Intervju verksamhetsansvarig, Radio 
City 103.8 Östra Värmland 

Pilot 1 h 45 min Radio City 103.8 Östra 
Värmland, Karlskoga 

1999-06-11 Samtal med webbutvecklare, Radio 
City 103.8 Östra Värmland 

Pilot 20 min Radio City 103.8 Östra 
Värmland, Karlskoga 

2000-02-09 Intervju med verksamhetsansva-
rig/webbutvecklare, Örebro CC 

Pilot 2 h Örebro CC, Örebro 

2000-02-29 Intervju och samtal med Sten Slottner 
och Daniel Hane, verksamhetsansva-
rig respektive webbutvecklare, 
Bromedia AB 

Pilot/Fall 2 h 15min Forskarstation Bergslagen, 
Karlskoga 

2000-10-09 Intervju med Sten Slottner, verksam-
hetsansvarig, Bromedia AB 

Fall 2 h Bromedia AB, Kristinehamn 

2000-10-12 Intervju med webbutvecklare, 
LHAAB 

Pilot 2 h LHAAB, Mariestad 

2000-10-12 Samtal med verksamhetsansvarig, 
LHAAB 

Pilot 30 min LHAAB, Mariestad 

2000-10-12 Intervju med Christian Björklund, 
Skaraborg Online 

Fall 1h 30 min SAOL, Tidan 

2000-11-22 Intervju med Mathias Mellgren, 
säljare, Bromedia AB 

Fall 2h 30 min Bromedia AB, Kristinehamn 

2000-12-01 Avstämning med Bromedia AB 
(Verksamhetsdiagnos) 

Fall 2h 30 min Bromedia AB, Kristinehamn 

2001-04-20 Intervju med Per Ekdal, Torget Fall 2h 30 min Torget, Stockholm 
2001-05-14 Uppföljningssamtal med Sten 

Slottner, verksamhetsansvarig , 
Bromedia AB 

Fall 20 min Telefon 

2001-05-14 Intervju med verksamhetsansvarig, 
Leksaken AB 

Fall 30 min Telefon 

2001-05-15 Intervju webbutvecklare, Matkassen Fall 40 min Telefon 
2001-05-20 Intervju med verksamhetsansvarig, 

Parfymeri Cheri 
Fall 20 min Telefon 

2001-06-12 Intervju med ”Gallerianansvarig”, 
Runes Rör 

Fall 20 min Telefon 

2001-06-12 Intervju med ”Lokala Torg-
ansvarig”, Wallgrens Rör 

Fall 20 min Telefon 

2001-06-14 Intervju med webbutvecklare, 
Citylivs 

Fall 35 min Telefon 

2001-06-15 Intervju med Verksamhetsansvarig, 
Kampes Spinneriprodukter 

Fall 20 min Telefon 

2001-06-15 Intervju med Gallerianansvarig, 
Charterbuss Resetjänst 

Fall 20 min Telefon 

2001-06-20 Intervju med verksamhetsansvarig, 
Sörens TV-service 

Fall 30 min Telefon 

2001-11-06 Intervju med webbutvecklare, Ljudia Fall 20 min Telefon 



 

Sekundära falldata 
2000-11-16 Per Persson och Magnus Sundset 

intervjuar Daniel Hahne och Mathias 
Mellgren, webbutvecklare respektive 
säljare Bromedia AB 

Fall 1 h 30 min Bromedia AB, Kristinehamn 

2000-11-16 – 
2000-11-25 

Per Persson och Magnus Sundset 
intervjuar 8 gäster på Gallerian 

Fall 8 x 10-15 
min 

Telefon 

 



 

Bilaga 3        
Exempel på intervjuguide under pilotstudien    

 

Missa inte följande hållpunkter: 

Företaget  

Bakgrund till tjänsten 
Vad är syftet/affärsidén? 
Hur uppkom idén? 

Kunder/Målgrupp 
Vilka ser ni som era kunder? 
Annonsörer 
”Hyresgäster” 
Slutkunder 

Framtidsplaner 
Hur ser framtiden ut? 
Elektroniska affärer  
Går det att genomföra direkta köp via tjänsten? 
Innehåll 
Vilka innehållsleverantörer/innehållspartners finns  

Marknadsföring 
Hur marknadsförs tjänsten? 

Teknisk lösning 
Teknisk plattform 
Kan hyresgäster/annonsörer påverka innehållet 
Kundprofilshantering 

 

Intervjuguide – explorativ studie 

Respondentens namn: 



 

Exempel på intervjuguide under fallstudierna (värdaktör) 
 

När: 2000-11-17 
Var: Bromedia, Kristinehamn 
Vem: Mattias Mellgren, säljare 
Vad: Fokus på Gallerian. 

Mål 
Kortsiktiga & långsiktiga mål 
Skulle du kunna uttrycka ett övergripande och långsiktigt mål med gallerian? 

Vilka mål vill ni uppnå med gallerian på kort sikt: 
Vilka mål har ni med gallerian gentemot handlarna? 
Produktförsäljning via gallerian 
Marknadsföring av fysiska butiker 
Nå ny kundkrets 

Vilka mål har ni med gallerian gentemot slutkunderna? 
Erbjuda möjligheten att handla produkter hemifrån. 
Erbjuda möjligheten att få produkter levererade till dörren. 

Styrkor & problem 
Konceptet: 
Kopplingen till lokaltidningen. Hur skulle det se ut om gallerian stod för sig 
själv? 

Lätt/svårt att få handlarna att engagera sig i arbetet att hålla galleri-
an aktuell? 

Försäljning/uthyrning av webbutiker: 

Upplever du det som lätt eller svårt att sälja platser?  
Vilken inverkan har prissättningen? 

Leverans: 

Är slutkunderna intresserade av få varorna levererade till dörren? 
Är handlarna intresserade av att leverera varorna? 
Hur fungerar arbetet med den tredje parten (logistikaktörerna pos-
ten och taxi)? 

Utformning av Gallerian: 

Uppfattar du det som lätt eller svårt för handlarna att uppdatera och 
använda systemet? 

 
Får ni mycket feedback från handlarna vad det gäller användningen 



 

av systemet? 
Uppfattar du det som lätt eller svårt för konsumenterna att använda 
gallerian? 
Får ni mycket feedback från konsumenterna vad det gäller använd-
ningen av systemet? 
Vem vänder sig slutkunden till när det gäller att få stöd i användan-
det? 

Andra saker att ta upp 

Kontaktpersoner hos detaljisterna 

 



 

 
Bilaga 4 
Grafisk illustration av Lokaltidningens praktik 
 

Uppdragsgivare
1) Affärsidkare
2) Annonsörer
3) Ledning BM
4) BM

Försörjare
1) Affärsidkare
2) Annonsörer
3) Besökare

Normställare
1) Stadsmakten
2) Ledning BM
3) ”Journalistkåren”

Finansiärer
1) Affärsidkare
2) Annonsörer
3) BM

Bedömare
4) Presumtiva kunder
5) Presumtiva kunder i 
andra verksamhetsgrenar

Kunskapsutv.
1) BM, FU & 
AF
2) Studenter
3) Forskare

Instrumentmakare
4) Lev. Std.-system 
5) Lev. 
fotoutrustning
6) BM

Resultat
Lokal elektronisk 
marknadsplats

Kvalitets-
/handlings-

normer
• Lagreglering (1) 
• Stödja lokalt 
näringsliv (2) 
•Journalistetik (3)

Ersättning
•Engångsersättn
ing (1)
•Startavgift & 
hyra (2)

Erfarenheter
•Webbjournalistik, 
systemutveckling, 
grafisk formgivning, 
verktygshantering 
(P1)

Producenter och deras handlingar

P1) BroMedia (medarbetare) - Utveckla och underhålla systemlösningar. Ta 
fram och presentera innehåll. 
P2) Affärsidkare - Framtagande och presentation av innehåll till webbutik.
P3) Besökare - Producera innehåll i form av ämnen samt innehåll i olika 
diskussionsforum.

Klienter
1) Affärsidkare - utökad/ytterligare affärskanal
2) Annonsörer - når lokal målgrupp.  
3) Besökare - får information, diskussionsforum 
samt inköpskanal

Missresultander
Utomstående affärsidkare - utsätts för 

•Inkomster från 
övriga verksamhets-
grenar (3) Omdömen

•Beslutsunderlag 
för uppdrag (4, 5) 
•Feedback på 
befintlig 
verksamhet (6)

Förmåga: 
Kunnande
•Webbjournalistik (1) 
•Kunskaper om 
elektroniskt 
affärsgörande (1,2,3)

Instrument
•IT-utrustning (4)
•Fotoutrustning (5)
•Informationssystem
underhåll (6)  

•Presentation samt 
verktygshantering (P2)

6) Affärsidkare, 
annonsörer och 
besökare

•Digital handels och 
mötesplats (3)

•Befattnings-
roller (3)
•Innehåll (3)
•Infrastruktur (3)

Underlag
• Butiks och 
produktinfo (1)
•Annonsinnehåll, 
grafiskt
underlag (2)

Uppdrag
•Handelsplats (1)
•Nätannonser (2) 

• Radannonsinnehåll (3)
• Ämnen för forum (3) 
•Diskussionsinnehåll (3)

Föra diskussion (4)

en ny form av konkurrens.

 



 

Bilaga 5 
Exempel på verksamhetsdefinitionens dokumentation (problemgraf Gallerian) 

5. Leveransen blir 
dyrare än avtalat 

6. Fraktkostnaden 
oproportionellt stor 
vid gemensamma 
beställningar  

11. Vissa varor 
passar inte för 
försäljning online. 

2. Få varor säljs 
direkt via Gallerian 

22. Svårigheter att 
visa på mervärde 

3. Kopplingen mellan 
besök på Gallerian och 
försäljning ”över disk” 

13. Handlare hoppar 
av efter en tid som 
kund 

PGplats 
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