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Sammandrag 
 
Marknaden för läroböcker är stor och för de bokförlag som förstår hur skolorna fungerar finns det 
pengar att tjäna. Skolvärlden är dock en marknad av speciell karaktär och skolor skiljer sig markant som 
kund jämfört med vanliga företag med vinstintresse. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 
gymnasieskolors inköpsprocesser ser ut för dataundervisningsböcker. Syftet är vidare att förstå vilka 
faktorer som påverkar inköpsprocesserna. Undersökningsmetoden som används är fallstudier och 
uppsatsen innehåller fallstudier på tre gymnasieskolor, nämligen Sigtuna humanistiska läroverk, 
Fyrisskolan och Vallentuna gymnasium. Av resultatet framgår att tillgång på relevant litteratur är den 
faktor som påverkar inköpsprocessen mest. Data som ämne skiljer sig från andra ämnen och det 
saknas anpassad litteratur på skolboksmarknaden. Det är lärarna som bestämmer vilka böcker de vill 
använda i undervisningen. För att nå lärarna bör bokförlagen vara tillgängliga, komma ut och besöka 
skolorna för att visa upp sina produkter och förse lärarna med provexemplar på böckerna. 
 



Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING………………………………………………………………………………………………………………………………2 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................... 2 
1.2 PROBLEM ............................................................................................................................................................. 3 
1.3 SYFTE ................................................................................................................................................................. 3 
1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE ............................................................................................................ 4 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER.......................................................................................................................... 4 
2.1 OLIKA TYPER AV ORGANISATIONSMARKNADER ............................................................................................................ 5 
2.2 ORGANISATIONERS INKÖP ....................................................................................................................................... 5 
2.3 KARAKTÄR PÅ ORGANISATIONERS INKÖP.................................................................................................................... 6 
2.4 ORGANISATIONERS INKÖPSPROCESSER .................................................................................................................... 6 
2.5 FAKTORER SOM PÅVERKAR INKÖPSPROCESSEN .......................................................................................................... 9 
2.6 ORGANISATIONENS EXTERNA MILJÖS PÅVERKAN ....................................................................................................... 10 
2.7 ORGANISATIONSKARAKTÄRENS INVERKAN ............................................................................................................... 11 
2.8 MODELL ............................................................................................................................................................. 13 

3. METOD ................................................................................................................................................................... 14 
3.1 ANGREPPSSÄTT .................................................................................................................................................. 14 
3.2 URVAL ............................................................................................................................................................... 15 
3.3 INTERVJUERNA – INSAMLING AV PRIMÄRDATA ........................................................................................................... 16 

3.3.1 Intervjumallen ............................................................................................................................................ 17 
3.3.2 Genomförandet av intervjuerna................................................................................................................... 18 

3.4 METODPROBLEM ................................................................................................................................................. 18 
3.5 INSAMLIG AV SEKUNDÄRDATA................................................................................................................................. 19 

4. FALLSTUDIERNA ................................................................................................................................................... 19 
4.1 GYMNASIESKOLANS ORGANISATION ........................................................................................................................ 19 
4.2 SIGTUNA HUMANISTISKA LÄROVERK ........................................................................................................................ 20 

4.2.1 Inköpsprocessen ....................................................................................................................................... 20 
4.2.2 Miljöbetingade faktorer ............................................................................................................................... 23 
4.2.3 Organisationskaraktär ................................................................................................................................ 23 

4.3 FYRISSKOLAN ..................................................................................................................................................... 24 
4.3.1 Inköpsprocessen ....................................................................................................................................... 24 
4.3.2 Miljöbetingade faktorer ............................................................................................................................... 25 
4.3.3 Organisationskaraktär ................................................................................................................................ 26 

4.4 VALLENTUNA GYMNASIUM ..................................................................................................................................... 26 
4.4.1 Inköpsprocessen ....................................................................................................................................... 26 
4.4.2 Miljöbetingade faktorer ............................................................................................................................... 28 
4.4.3 Organisationskaraktär ................................................................................................................................ 28 

5. ANALYS ................................................................................................................................................................. 29 
5.1 HUVUDDRAG I SKOLORNAS INKÖPSPROCESSER ........................................................................................................ 29 

5.1.1 Behov ....................................................................................................................................................... 29 
5.1.2 Information ................................................................................................................................................ 29 
5.1.3 Utvärdering och val .................................................................................................................................... 30 
5.1.4 Inköp ........................................................................................................................................................ 31 
5.1.5 Utvärdering ............................................................................................................................................... 31 

5.2 MILJÖBETINGADE FAKTORER ................................................................................................................................. 32 
5.3 ORGANISATIONSKARAKTÄR ................................................................................................................................... 33 

6. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER................................................................................................................ 34 
 
Käll- och litteraturförteckning 
Bilaga 1: Respondenterna 
Bilaga 2: Intervjumallen



 2

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2004 köpte Sveriges skolor läroböcker för nästan 1,3 miljarder kronor och trots att Sverige är ett litet 
land med stora kommunala besparingar, sålde de svenska läromedelsförlagen samma år drygt nio 
miljoner läroböcker till skolvärlden. (Svenska förläggarföreningens hemsida, 2005-11-18) 
Undersökningar visar att hela 98,3 % av Sveriges lärare använder läromedel1 i sin undervisning 
(Föreningen Svenska Läromedels hemsida, 2005-11-18). Detta är med andra ord en marknad som 
omsätter stora summor pengar vilket borde innebära att för de läromedelsförlag, som lyckas locka 
skolorna att köpa just deras material, finns det pengar att tjäna.  Samtidigt är skolan en egen värld och 
en typ av institutionell organisation med syften och mål som inte ser likadana ut som hos ett 
vinstdrivande företag (Kotler, 2003 s 133) och på grund av skolvärldens speciella karaktär är det inte 
alla läromedelsleverantörer som lyckas förstå hur skolvärlden faktiskt fungerar. Om ett säljande företag 
saknar kunskap om sin kund kan det vara svårt att förstå kundens behov och anpassa sin information 
och sina reklamkampanjer till kundernas beteende och inköpsprocesser (Axelsson och Agndahl 2005 s 
351). 
 
Ett bokförlag med svårigheter som belyser denna problematik är företaget Docendo. Docendo utvecklar, 
producerar, marknadsför och distribuerar IT-läromedel. Företaget jobbar med olika kundsegment. 
Docendo säljer sina böcker och material till utbildningsföretag, konsumenter genom bokhandel och 
webbförsäljning. De säljer även läroböcker för dataundervisning i gymnasieskolor. (Docendos hemsida, 
2005-11-09) Företaget lyckas bra med sin försäljning i alla sina segment utom gymnasieskolan. Under 
de senaste åren har företagets försäljning till gymnasieskolor minskat med ca 20 procent per år och 
detta är något som bekymrar företaget. Docendo har spårat sin minskade försäljning till att deras kunder 
inom gymnasieskolsegmentet byter leverantörer. Docendo anser att deras undervisningsböcker håller 
minst lika hög kvalité som sina konkurrenter och därför är företaget övertygat om att konkurrenterna 
känner kunderna bättre och därigenom kan bemöta deras efterfrågan på ett mer framgångsrikt sätt. 
Docendos största svaghet, enligt egen utsago, är att de inte har lyckats hitta en marknadsföringsstrategi 
som passar deras skolböcker och de upplever skolvärlden som komplex och svår att förstå. Docendo 
överväger idag att ge upp sin försäljning av gymnasieskolböcker på grund av den minskande 
försäljningen. Å andra sidan anser företaget att gymnasiemarknaden är viktig och intressant för dem 
eftersom marknaden är stor och eftersom försäljningen av undervisningsböcker fortfarande står för 10-
15 procent av företagets totala omsättning. (Dahlqvist, Jonas 2005-10-07)  
                                                 
1 Läromedel kan definieras som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok. 
(Nationalencyklopedin 1993, tolfte bandet) 



 3

1.2 Problem 
Läroboksmarknaden som en del av en institutionell organisation har sin egen speciella karaktär. 
Inköpsbeteendet och inköpsprocesserna i skolvärlden skiljer sig därför med största sannolikhet från 
”skolboksexempel” på hur inköpsprocesser2 i företag ser ut. Inte desto mindre viktigt är det för en 
läroboksleverantör som Docendo att förstå dessa processer för att kunna anpassa sin 
marknadsföringsstrategi till skolvärlden. Det handlar om att förstå skolvärldens speciella miljö, 
organisation och förutsättningar samt hur dessa påverkar inköpsbeteendet och inköpsprocessen i 
skolorna. Det handlar också om att förstå hur skolornas efterfrågan påverkas av olika krafter i 
skolvärlden.  Kunskapsbrist på dessa områden innebär att lärobokleverantörerna kan få svårt att 
anpassa sina erbjudanden till sin marknad och målgrupp. Detta leder i sin tur till svårigheter i att bygga 
kontakter och relationer med gymnasieskolorna, relationer som skulle kunna förhindra 
gymnasieskolornas byte till konkurrerande lärobokleverantörer.  Det mest påtagliga resultatet av 
lärobokleverantörernas okunskap blir minskade marknadsandelar och förlorad vinst.  
 
Vi har inte hittat några undersökningar som behandlar inköpsbeteende och inköpsprocesser inom 
gymnasieskolan. Detta kan tyckas märkligt med tanke på att skolvärlden existerat och haft behov av 
läromedel under en mycket lång tid. Vi tror att detta kan tyda på ett ointresse för skolvärlden som 
marknad och avsaknad av insikt över de pengar som finns att tjäna på lyckad försäljning av 
undervisningsböcker. Vi tror att en undersökning av gymnasieskolor som marknad och kund av 
undervisningsböcker kan hjälpa läroboksförlag att få ökad förståelse för de komplexa förhållanden som 
påverkar inköpsprocesserna. 
 
Det övergripande problem som företaget Docendos svårigheter belyser är alltså hur gymnasieskolan 
som marknad och kund för undervisningsböcker ser ut och fungerar. Frågan vi ställer oss i den här 
uppsatsen är alltså: 
 
– hur ser gymnasieskolornas inköpsprocess för undervisningsböcker ut och hur påverkar skolvärldens 

miljö och karaktäristika denna process? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur inköpsprocesserna för dataundervisningsböcker fungerar 
i tre av Sveriges gymnasieskolor. Detta ska göras med avseende på att förstå de faktorer som påverkar 
de tillvägagångssätt som används vid inköpsprocesserna.  

                                                 
2 Se till exempel Webster och Wind (1972) för definition av inköpsprocess. 
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1.4 Avgränsningar och användningsområde 
Denna uppsats är tänkt att kunna fungera som ett underlag för lärobokförlag i deras arbete med att 
bättre förstå gymnasieskolmarknaden. Den är skriven för marknadsförare och försäljare på förlagen ur 
ett kundperspektiv. Uppsatsen gör inte anspråk på att ge någon generell bild av hur gymnasieskolorna 
arbetar med inköp, det är inte möjligt eftersom antalet undersökta skolor är så få. Uppsatsen är istället 
tänkt att ge läsaren exempel på hur inköpen kan fungera.  Uppsatsen skrivs med Docendo som 
uppdragsgivare och vi får ersättning för vårt arbete. Initiativet till arbetet kom från oss själva, men 
företaget har varit med och formulerat uppdraget. I själva uppsatsen märks Docendo genom att vi 
använder företagets problem som ett exempel för att visa på relevansen i vår problematisering. 
Studierna av inköp kommer att begränsas till att enbart fokusera på inköp av dataundervisningsböcker i 
gymnasieskolan, det vill säga inköp av produkter som motsvarar Docendos, och av potentiella kunder till 
företaget. Detta bidrar till att arbetet inte kan användas för att få en generell bild av hur inköp av 
skolböcker till gymnasieskolan ser ut, eftersom data är en speciell typ av ämne. Data är ett så kallat 
karaktärsämne, till skillnad från till exempel matematik och svenska som är kärnämnen. 
Dataundervisningen omfattar många olika datakurser, några vars innehåll finns fastställda i nationella 
kursplaner men även kurser som skolorna själva konstruerar (Skolverkets hemsida, 2005-11-07). 
Datortekniken är också i ständig förändring, vilket innebär att databöckernas innehåll snabbt kan bli 
inaktuellt. Det är därför rimligt att anta att skolornas behov av databöcker och inköpen av dessa böcker 
skiljer sig från andra ämnens böcker. Uppsatsen fokuserar på hur helt nya inköp går till och inte på 
återköp. 
 

2. Teoretiska utgångspunkter  
Ett företag som ska marknadsföra sig bör naturligtvis veta vilken typ av marknad de agerar på och 
vilken typ av kunder de inriktar sig på. Därav är det viktigt att känna till på vilka sätt marknader och 
kunder kan delas in. Detta teorikapitel inleds därför med en genomgång av hur indelningarna av 
marknader kan se ut. 
 
Traditionellt sett kan marknader delas in i två huvudtyper, konsumentmarknader och 
organisationsmarknader (Axelsson och Agndahl, 2005 s 43f). Ett företags arbete med att formulera sina 
marknadsföringsstrategier innefattar att försöka anpassa sina strategier till sin typ av kund och marknad 
(Webster och Wind 1972 s 3). Det är viktigt att inse att det är skillnad mellan konsumenter som kunder 
och företag eller organisationer som kunder och att det därför också är viktigt att hantera 
marknadsföring mot företag och organisationer annorlunda gentemot marknadsföring mot konsumenter. 
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Utgångspunkten för att kunna anpassa sina marknadsföringsstrategier till den typ av kund man arbetar 
med är att man förstår kundens inköpsbeteende och inköpsprocess. (Axelsson och Agndal s 351) 
Gymnasieskolor är en typ av organisationsmarknad och för att kunna förstå hur gymnasieskolornas 
inköpsprocesser ser ut och vilka faktorer som påverkar dessa är det viktigt att förstå den specifika 
organisationsmarknadens karaktär.  

2.1 Olika typer av organisationsmarknader 
Organisationsmarknader kan delas in i tre huvudtyper, vinstdrivande företag, statliga organisationer och 
institutionella organisationer. Karaktären på dessa olika typer av organisationer varierar eftersom de har 
olika mål och syften med sin verksamhet. På grund av detta är det inte tillräckligt att som säljande 
företag veta att ens kund är en organisation, utan kunskap om typen av organisation är också viktig. De 
institutionella organisationerna kännetecknas främst av att deras huvudsyfte inte är att göra någon vinst. 
En typ av institutionell organisation är skolväsendet, andra exempel är sjukhus och fängelser. (Kotler 
2003 s 132 f) Sveriges gymnasieskolor är alltså en typ av institutionell organisation. Institutionella 
organisationers inköpsbehov, mål med sina inköp och inköpsmetoder skiljer sig i många avseenden från 
de klassiska vinstdrivande företagen. Kotler (2003) menar att många av de institutionella 
organisationerna har en relativt liten budget och en fast kundkrets som de agerar mot. Inköp är oftast en 
del i en större helhet av organisationens verksamhet och det finns inget huvudsakligt mål att 
kostnadsminimera inköpen. Detta beror på att institutionella organisationer måste hålla en viss kvalitet 
för att kunna uppfylla sina primära syften. (Kotler 2003 s 133) Utifrån kunskap om en institutionell 
organisations behov och förhållanden kan alltså ett säljande företag formulera speciella 
marknadsstrategier för dessa speciella marknader. 

2.2 Organisationers inköp 
Alla typer av formella organisationer, så som vinstdrivande företag, statliga institutioner, sjukhus, skolor, 
religiösa och politiska samfund etcetera, måste göra inköp av både varor och tjänster. Inköp är en 
grundläggande aktivitet för alla formella organisationer. Inköp är dock en mycket komplex process som 
involverar flera steg - från det att behovet av en vara eller tjänst uppstår, till dess att själva inköpet görs 
(Webster och Wind 1972 s 1). Webster och Wind definierar organisatoriskt inköp som: 
 
”Beslutsprocessen i vilken formella organisationer etablerar behov för inköp av varor och tjänster och identifierar, utvärderar 
och väljer bland alternativ av märken och leverantörer” (Webster och Wind 1972 s 2) 

 
I betydelsen av begreppet ”beslutsprocessen”, inkluderas både själva informationsinsamlandet, 
urvalsprocessen och formulerandet av de mål och kriterier som används vid val mellan olika alternativ 
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(Webster och Wind 1972 s 2). Efter val av alternativ köps varan in, används och utvärderas. Dessa 
steg, tillsammans med beslutsprocessen, är företagets inköpsprocess.(Hawkins et al 1998, s 671 ff) De 
personer och grupper som deltar i inköpsprocessen bildar tillsammans organisationens inköpscenter 
(Webster och Wind 1972 s 5ff). 

2.3 Karaktär på organisationers inköp 
Inköp inom organisationer sker med organisationens karaktär som kontext. Inköpen skiljer sig, som vi 
nämnt ovan, i många avseenden från konsumentinköp, bland annat eftersom organisationsinköp ofta 
involverar många personer i beslutsprocessen. Personerna som deltar i inköpsprocessen, 
medlemmarna i inköpscentret, innehar många olika roller i beslutsprocessen vilket i sin tur innebär att 
organisationsinköp innefattar komplexa interaktionsmönster mellan människorna i organisationen och 
mellan individuella och organisatoriska mål (Webster och Wind 1996 s 53). Det innebär även att ett 
företag, som säljer varor och tjänster åt en annan organisation, inte bara kan marknadsföra sig mot och 
bry sig om enbart inköparen i organisationen utan hela inköpscentret. 
 
Organisatoriska inköp handlar ofta om tekniskt komplexa inköp. Det kräver mycket information om varan 
eller tjänsten som ska köpas in och organisationerna förlitar sig ofta på experter inom de olika tekniska 
områdena. Det gäller därför för ett säljande företag att kunna bistå med önskad information till ”rätt” 
personer. På grund av att det kan vara många personer inblandade i inköpsprocesserna och på grund 
av att inköpen många gånger handlar om dyra och tekniskt komplexa produkter tar organisatoriska 
inköpsbeslut oftast längre tid att fatta än konsumentinköpsbeslut. Eftersom inköpsbeslut i organisationer 
ofta tar lång tid blir avstånden mellan marknadsföringsåtgärd och faktiska inköp långa. Detta innebär att 
det blir svårt för ett säljande företag att veta när en specifik marknadsföringsåtgärd uppnår resultat. 
(Webster och Wind 1972 s 5ff) 
 

Utöver ovanstående karaktärsdrag tenderar varje organisation att skilja sig markant från en annan inom 
ett säljande företags potentiella marknad. Detta innebär att företaget kan behöva se varje organisation 
som de arbetar med som ett separat segment. (Webster och Wind 1972 s 5ff) Inköpen är oftast inte 
organisationens huvudsakliga aktivitet och syfte, utan snarare en sekundär aktivitet. (Webster och Wind 
1972 s 7f) 

2.4 Organisationers inköpsprocesser 
Hawkins et al (1998) strukturerar inköpsprocessen i ett flödesschema som innehåller fem steg (figur 
2:1). Dessa steg är: att upptäcka problem, söka information, utvärdering av alternativ och val, inköp av 
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valt alternativ samt användande och utvärdering av inköpet. Figuren innehåller också faktorn ”situation”, 
vilket illustrerar att typen av inköp påverkar inköpsprocessen. (Hawkins et al 1998 s 671ff) 
 

 
 
Upptäcka problem: Ett inköpsbehov uppstår då det någonstans i organisationen finns ett problem som 
kan lösas med hjälp av någon typ av inköp (Webster och Wind 1972 s.32). Viktigt är dock att inse att 
problem kan uppstå och identifieras på många olika ställen i organisationen. Det är alltså inte så att det 
är organisationers inköpare som alltid identifierar problemen och formulerar vad som ska köpas in. 
(Hawkins et al 1998 s 671f) Att som leverantör kunna identifiera olika problem gör att man lättare kan 
förstå kundens behov och därigenom kan erbjuda en lösning på problemet. Efter det att beslut har tagits 
om att ett inköp ska göras ställs inköpsspecifikationerna upp direkt utifrån det problem som inköpen 
avser att lösa. De personer i organisationen som har inköpsbehovet kan vara med vid formulerandet av 
specifikationer, men det är inte självklart (Webster och Wind 1972 s.32). Här gäller det för en leverantör 
att veta vem som specificerar vad som ska köpas in, för att kunna påverka denna att välja 
specifikationer som passar den egna produkten eller tjänsten. 
 
Söka information: När behoven är identifierade är nästa steg att söka information och hitta möjliga 
leverantörer som kan förväntas uppfylla specifikationerna. Informationssökandet kan vara både formellt 
och informellt. Ett formellt informationssökande innefattar besök på olika hemsidor, att ta del av olika 
tester av relevanta produkter samt att undersöka möjliga alternativs produktspecifikationer. Ett informellt 
informationssökande kan uppstå under samtal med försäljare från olika leverantörer, under olika 
produktmässor samt genom läsande av olika facktidskrifter. (Hawkins et al 1998 s 672) Här gäller det 
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för ett säljande företag att vara synligt och se till att de som letar leverantörsalternativ är medvetna om 
det säljande företaget.               
 
Utvärdera och välja leverantör: Detta är nyckelsteget i inköpsprocessen. Här jämförs de olika 
alternativen gentemot de specifikationer som ställts upp för det som ska köpas in. Detta är inte 
nödvändigtvis en enkel uppgift för den som ska fatta ett beslut. Typen av inköp spelar här stor roll, 
eftersom ett enkelt återköp kan vara lättare att förutse resultatet av, tillskillnad från ett nyinköp. (Webster 
och Wind 1972 s 32) Processen med att utvärdera och välja alternativ kan delas in i två steg. Först 
sorteras de leverantörer bort som inte kan uppfylla företagets minimikrav för inköpet. Steg två i 
processen är att för de leverantörer som uppfyller minimikraven ställa upp ytterligare kriterier för inköpet 
och sedan välja ut den leverantör som bäst uppfyller alla kriterier. En svårighet för både inköpare och 
leverantörer är att det kan finnas många intressen från olika delar av den köpande organisationen, vilket 
kan bidra med problem att kunna tillgodose och uppfylla allas önskemål. (Hawkins et al 1998 s 673) För 
köpande organisation gäller det här att verkligen veta vilka egenskaper hos varan eller tjänsten som 
man värderar högst, medan det för ett säljande företag handlar om att övertyga inköparen om att det 
egna alternativet är bäst. 
 
I situationer när medlemmarna i inköpscentret inte kan bestämma vilket alternativ som ska köpas 
kommer auktoritetsaspekten in i bilden. Det är inte säkert att den som besitter den formella auktoriteten 
innehar den faktiska. Att veta vem som i slutändan avgör inköpet är också det viktigt för en leverantör, 
återigen för att kunna kommunicera sitt budskap till rätt person. (Webster och Wind 1972 s.33) 
 
Inköp av valt alternativ: När beslutet att köpa från en viss leverantör är fattat, gäller det att komma 
överens om vad som ska gälla vid själva köpet. Detta innefattar att bestämma när och hur 
organisationen ska betala, vilka garantier som ska gälla och hur distribution och leverans ska 
genomföras. Att köpevillkoren stämmer överens med köparens önskemål är en viktig faktor som 
påverkar beslutsprocessen. (Hawkins et al 1998 s 674f) 
 
Användande och utvärdering: När det gäller att utvärdera utfallet av inköpet är detta betydligt mer 
omfattande och formellt vid organisationsinköp än vid konsumentinköp. Något som tas hänsyn till vid 
utvärdering är den service och uppföljning som skett från leverantörens sida. Det är viktigt att som 
leverantör följa upp och ta reda på vad kunden tycker för att kunna erbjuda den service som kunden 
faktiskt värdesätter. På det sättet kan en leverantör lättare få nöjda kunder. (Hawkins et al 1998 s 675)  
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2.5 Faktorer som påverkar inköpsprocessen 
Webster och Wind (1972) menar att inköpsprocessen är kärnan i en organisations inköpsbeteende. 
Förutom själva inköpsprocessen ingår de faktorer som påverkar inköpsprocessen i begreppet 
inköpsbeteende (Webster och Wind 1972 s 29). Figur 2:2 visar Webster och Winds modell över dessa 
faktorer som påverkar inköpsprocesser.  

 
 
Ansatsen är att organisatoriskt inköp är en beslutsprocess som drivs av organisationens individer i 
interaktion med varandra och med den formella organisationen som kontext. Organisationen i sin tur 
påverkas av olika krafter i dess omgivande miljö. (Webster och Wind 1996 s 53) Detta illustreras i figur 
2:2 där organisationens externa miljö och organisationens struktur är två nivåer av faktorer som inverkar 
på inköpsprocessen. Miljön är den yttersta ringen och strukturen de två följande ringarna. Modellen har 
flera fördelar. Den visar bland annat hur olika faktorer tillsammans bildar en organisations karaktär. 
Samtidigt som modellen visar att organisationens externa miljö påverkar organisationen visar den också 
att faktorerna i organisationens karaktär påverkar varandra. Detta innebär att organisationens aktörer 
påverkar organisationens struktur, som påverkar teknologin, som påverkar inköpsuppgiften och att 
organisationens teknologi påverkar dess aktörer och så vidare. Modellen illustrerar också tydligt hur 
faktorerna som påverkar inköpet hänger samman med inköpsprocessen, det vill säga den innersta 
cirkeln i modellen. Vidare erbjuder modellen ett verktyg för en marknadsförare för att förstå och 
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analysera en organisation för att kunna formulera och anpassa ett säljande företags marknadsstrategier 
till den rådande situationen. (Webster och Wind 1972 s 54f) 

2.6 Organisationens externa miljös påverkan 
Som figur 2:2 visar består den organisatoriska miljön av fysiska, tekniska, ekonomiska, politiska, legala 
och kulturella faktorer (Webster och Wind 1972 s 40). Dessa olika faktorer påverkar inköpsprocesserna 
ur fyra huvudsakliga aspekter. För det första bestämmer de tillgängligheten av varor och tjänster. De 
faktorer som framförallt påverkar tillgängligheten är de fysiska, tekniska och de ekonomiska. Den mest 
påtagliga av de fysiska faktorerna är den geografiska plats där organisationen finns. Olika platser kan 
betyda olika förutsättningar för organisationerna, till exempel vad gäller tillgängliga leverantörer eller 
lokala politiska bestämmelser. De ekonomiska faktorerna påverkar inköpen både direkt och indirekt. 
Direkt genom hur leverantörernas förhållanden påverkar just tillgängligheten av varor och tjänster och 
indirekt genom de generella attityderna gentemot professionella inköpare. (Webster och Wind 1972 s 
41ff) 
 
För det andra bestämmer organisationsmiljön de generella företagsförhållandena som organisationen 
agerar i. Framförallt är det här de ekonomiska faktorerna och de politiska som påverkar 
företagsförhållandena. Det kan röra sig om den allmänna tillväxten i landet, den öppna arbetslösheten 
etcetera. (Webster och Wind 1996 s 54) De faktorer som påverkar den politiska miljön är regering och 
riksdag och deras aktiviteter och bestämmelser (Webster och Wind 1972 s 45ff).   
 
För det tredje definierar organisationsmiljön de normer och värderingar som används av organisationen 
som kriterier vid utvärdering av inköpsalternativ. Dessa normer och värderingar kan vara synliga genom 
olika lagar eller så är de allmänt vedertagna. De huvudsakliga källorna till normer och värderingar är 
kulturella, legala och politiska faktorer. (Webster och Wind 1996 s 54) Riksdagen har direkt inflytande 
på lagarna genom sin lagstiftande funktion och regeringen verkställer lagarna. Därigenom blir det 
riksdag och regering som skapar de legala miljöförhållandena. Författarna definierar kultur som 
summan av delade uppfattningar som karaktäriserar ett samhälle. Kulturen reflekteras bland annat i just 
värderingar, normer, vanor och traditioner (Webster och Wind 1972 s 45f). 
 
Slutligen påverkar de olika miljöfaktorerna möjligheten till informationsflöde till den köpande 
organisationen. Det viktigaste informationsflödet är marknadskommunikationen från potentiella säljare. 
Denna marknadskommunikation når den köpande organisationen genom bland annat massmedia och 
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samtal mellan personer i och utanför organisationen. Informationsflödet påverkas av en blandning av 
fysiska, tekniska, ekonomiska och kulturella faktorer. (Webster och Wind 1996 s 54)   

2.7 Organisationskaraktärens inverkan 
Organisationsinköp måste ses som en process som sker i kontext av en formell organisation (Webster 
och Wind 1972 s 53). Detta innebär att inköparna i en organisation agerar annorlunda än om de gjorde 
inköpen som privatpersoner, liksom om de var inköpare i en annan organisation (Webster och Wind 
1996 s 54). Detta innebär att organisationens karaktär påverkar den egna organisationens 
inköpsprocesser. Figur 2:2 visar i de två mellersta ringarna de faktorer i organisationens karaktär som 
påverkar inköpsprocesserna.  
 
Inköpsuppgiften - hänger ihop med organisationens mål och uppdrag: Målet med en organisations 
verksamhet är sällan själva inköpet, men det är organisationens mål som definierar inköpsuppgiften. 
Inköp i en organisation måste brytas ner i olika inköpsuppgifter och varje inköpsuppgift måste sedan 
brytas ner i olika steg (Webster och Wind 1972 s 55). Stegen är just de steg som bildar 
inköpsprocessen (se figur 2:1). 
 
Inköpsuppgiften påverkas av vilken typ av inköp det handlar om. Olika typer av inköp innebär olika grad 
av komplexitet och svårighet för inköpscentret (Hawkins et al 1998 s 667). Ett nyinköp karaktäriseras 
oftast av att inköpet är viktigt för organisationen, att organisationen har någon form av osäkerhet inför 
uppgiften, att det finns få inköpsalternativ men stor makt från organisationens sida vad gäller köpet 
(Hawkins et al 1998 s 668). 
 
Strukturen – inköpscentret och inköpsavdelningens organisation: Det finns fem olika system i 
organisationsstrukturen som påverkar inköpsprocessen. Dessa är kommunikation, auktoritet, 
arbetsflöde, status och belöning. Utav dessa är tre viktiga för vår uppsats, nämligen kommunikation, 
auktoritet och arbetsflöde. 
 
Kommunikation fungerar som informationsflöde mellan människor och avdelningar inom och utanför 
organisationen, den har också en instruktiv funktion eftersom kommunikation möjliggör för användare i 
organisationen att förmedla behov och önskemål av inköp. Behovet av information finns på alla nivåer i 
inköpsprocessen och är viktig för att rätt inköpsbeslut ska kunna fattas på basis av organisationens mål 
och verksamhet. (Webster och Wind 1972 s 55ff) 
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Auktoritet i en organisation kan ta sig uttryck genom rätten att allokera resurser, sätta upp 
inköpskriterier, utvärdera utförande med mera. Det är av största vikt att, som marknadsförare mot en 
organisation, finna organisationens personer som besitter auktoritet och ansvar för inköp och då detta 
inte alltid är självklart blir uppgiften många gånger svår. (Webster och Wind 1972 s 57f) 
 
Arbetsflödet inverkar på inköpsbeteendet eftersom det bestämmer hur uppgifter förflyttas mellan 
organisationers olika nivåer. För en marknadsförare är flödet viktigt att förstå, eftersom detta avgör var i 
organisationen de olika inköpsbesluten fattas. (Webster och Wind 1972 s 57f) 
 

Inköpsteknologin – för inköpet relevanta problemlösande funktioner som används i 
organisationer: Med teknologi avses både fysisk utrustning i företaget, men också de program och 
procedurer som används för att styra en organisation. Teknologin som används i ett företag påverkar 
både vad som köps och själva inköpsprocessen. (Webster och Wind 1972 s 60) Vi anser dock att 
teknologin och utrustningen på skolorna inte har någon större inverkan på de läromedel som köps in i 
jämförelse med till exempel ett inköp i ett stort industriföretag.  
 
Aktörerna – medlemmarna av inköpscentret: Vi har tidigare definierat inköpscentret i en organisation 
som de människor i organisationen vilka är delaktiga i inköpen. Inköpscentrets utseende kan variera 
mellan olika inköpsuppgifter och påverkas av samspelet med övriga tre variabler (Webster och Wind 
1996 s 56).  
 
Inköpscentrets medlemmar kan delas in i fem roller. Dessa roller är: Användare – de medlemmar av 
organisationen som använder den inköpta produkten eller servicen, inköpare – de medlemmar med 
formellt ansvar för inköpen som besitter auktoriteten att kontraktera leverantörer, påverkare – de som 
influerar beslutsprocessen direkt eller indirekt genom att tillhandahålla information och kriterier för 
utvärdering av inköpsalternativ, beslutsfattare – de medlemmar som har auktoritet att välja mellan olika 
inköpsalternativ samt grindvakter – de personer i organisationen som kontrollerar det flöde av 
kommunikation och material som når inköpscentret. (Webster och Wind 1996 s 56) 
 

Flera personer kan inneha samma roll och varje person kan besitta mer än en roll (Webster och Wind 
1996 s 56). Att förstå rollfördelningen kan hjälpa till i processen att förstå hur medlemmarna interagerar 
och hur denna interaktion kan påverka inköpsbeteendet (Webster och Wind 1972 s 77). De personer 
som besitter de olika rollerna agerar i olika faser av inköpsprocessen. Att veta vem som innehar vilken 
roll, innebär att man vet vem som inverkar på vilken del i beslutsprocessen, vilket kan vara användbart 
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för marknadsförare och försäljare i säljande företag (Hawkins et al 1998 s 671). Detta kan 
sammanfattas i tabell 2:1, vilken visar just vilken roll som är aktiv i vilken fas av inköpsprocessen.  
 
Tabell 2:1 Olika rollers medverkan i olika steg i inköpsprocessen (Webster och Wind 1972 s 80) 

 Användarna Påverkarna Inköparna Beslutsfattarna Grindvakterna 
Identifiera ett behov X X    
Etablera specifikationer och planera 
inköpet 

X X X X  

Identifiera inköpsalternativ X X X  X 
Utvärdering av inköpsalternativ X X X   
Val av leverantör X X X X  

2.8 Modell 
Modellen som konstruerats för att användas i uppsatsens undersökningar är en kombination av 
Hawkins el al (1998) och Webster och Winds (1972) modeller. Hawkins modell används för att beskriva 
inköpsprocessen i en organisation, vilket motsvarar den innersta cirkeln i Webster och Winds modell. 
Hawkins modell används för att den illustrerar hela inköpsprocessen och inte bara inköpets 
beslutsprocess. Webster och Winds modell används för att illustrera de faktorer som påverkar 
organisationens inköpsprocess som delas in i två nivåer, de miljöbetingade och de 
organisationskaraktärsbetingade.  
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Den sammansatta modell som fås av detta belyser att det är de miljöbetingade faktorerna som påverkar 
hur organisationens karaktär ser ut. Organisationskaraktären påverkar i sin tur inköpsprocessens 
utseende. Så som modellen är konstruerad är den användbar i uppsatsen för att förstå sambandet 
mellan yttre och inre påverkande faktorer och själva inköpsprocessen och kan sägas vara en utvecklig 
av Webster och Winds modell som gjorts med hjälp av Hawkins modell. Dessa faktorer är relevanta för 
detta arbete eftersom de behövs för att vi ska kunna ge en bild av både hur gymnasieskolornas 
inköpsprocesser ser ut och vilka faktorer i och utanför skolan som kan påverka dessa processer. 
Modellen används också för att ge en övergripande bild av de teorier som vi behandlat ovan samt 
illustrera hur de kombineras. 
 
En tänkbar kritik till modellen vi konstruerat är att den är för bred, generell och att den försöker fånga en 
omfattande process och processens hela kontext. Nackdelen med detta kan vara att modellen blir alltför 
generell och förenklar processen för mycket. Modellen och de modeller den är konstruerad efter passar 
dock ändå bra till våra undersökningar eftersom den hjälper oss att uppfylla uppsatsens syfte genom att 
ge oss de verktyg vi behöver för att kunna förstå skolornas inköpsprocesser och vad som kan påverka 
dessa. 

 

3. Metod  

3.1 Angreppssätt 
Problemformuleringen ligger till grund för den metod som används för att uppfylla uppsatsens syfte 
(Holme och Solvang 1997 s 87). Den här uppsatsens problemformulering består av frågeställningarna 
hur gymnasieskolornas inköpsprocess ser ut och hur skolvärldens miljö och karaktär påverkar denna 
process. Detta innebär att denna uppsats syftar till att beskriva inköpsprocesser och därigenom svara 
på frågan hur detta inköpsbeteende ser ut och för att göra det har vi valt att genomföra fallstudier på 
olika skolor. Detta innebär för vår del att vi använder en kvalitativ metod. Anledningen till att vi använder 
en kvalitativ metod är just att vi avser att undersöka ett fåtal skolor på djupet och beskriva deras 
inköpsbeteende för att därigenom skapa förståelse för hur dessa beteenden ser ut. Strävan efter att 
beskriva och förstå är ett utmärkande drag hos kvalitativa metoder liksom att söka riklig information om 
ett fåtal undersökningsenheter (Holme och Solvang 1997 s 78).      
 
Fallstudier kan definieras som en undersökningsstrategi som fokuserar på att förstå dynamiken i olika 
enskilda miljöer (Eisenhardt 1999 s 534). Fallstudier som metod är lämpliga att använda då 
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frågeställningen som uppsatsen avser att svara på innehåller frågorna hur och varför, då undersökaren 
har liten kontroll över händelsen som ska undersökas samt då fokus främst ligger på ett tillfälligt 
fenomen i det verkliga livet (Yin 2003 s 1). Detta ligger till grund för valet att använda fallstudier som 
metod. Ytterligare en anledning är att vi inkluderar skolvärldens miljö och dess eventuella påverkan på 
inköpsbeteende i vår frågeställning. Tron på att kontextuella förhållanden kan påverka det man 
undersöker är en faktor som gör fallstudier till en metod att föredra (Yin 2003 s 13). Yin (2003) menar att 
det finns olika användningsområden för en fallstudie. Två av dessa är att förklara komplexa händelser 
och beskriva förhållandet mellan det undersökta och dess omgivning (Yin 2003 s 15). Applicerat på den 
här uppsatsen innebär detta att vi förklarar och beskriver hur inköpsprocesser ser ut på olika skolor och 
på hur skolvärldens miljö och förutsättningar påverkar denna process. Fallstudier erbjuder oss en metod 
för att undersöka skolorna som enskilda enheter. Metoden används för att designa undersökningarna så 
att vi kan använda data från dessa för att beskriva hur inköpsprocesserna ser ut på de olika skolorna.        

3.2 Urval 
Uppsatsen innehåller mindre fallstudier på tre olika gymnasieskolor. Skolorna vi har valt är Fyrisskolan i 
Uppsala kommun, Sigtuna humanistiska läroverk, en privatskola i Sigtuna kommun samt 
Vallentunagymnasium i Vallentuna kommun. Urvalet har gjorts utifrån olika kriterier. Skolorna är alla 
skolor som företaget Docendo inte har som kunder i dagsläget, vilket var ett önskemål från företaget. 
Detta tror vi inte har någon betydelse för uppsatsens slutliga resultat, eftersom vi inte tror att skolornas 
inköpsprocesser påverkas av vilka leverantörer de arbetar med. Något som vi också tagit hänsyn till vid 
urvalet är skolornas geografiska tillgänglighet. Detta har lett till att samtliga undersökta skolor finns i 
Mälardalen, vilket kan påverka uppsatsens resultat eftersom de förutsättningar som olika skolor har kan 
bero på i vilken kommun de är belägna. Det beror på att kommunerna och andra huvudmän själva 
fördelar resurser och organiserar skolverksamheterna utifrån sina lokala förutsättningar (skolverkets 
hemsida 2005-11-07). Med detta i åtanke har vi valt att göra studierna på skolor i olika kommuner. Dock 
ligger dessa kommuner geografiskt nära varandra och därför tror vi att de lokala förutsättningarna kan 
likna varandra trots att det rör sig om olika kommuner. I olika kommuner kan det alltså finnas 
förhållanden som varierar och som kan påverka hur inköpsprocesserna i skolorna ser ut. Om så är fallet 
är detta en aspekt som är intressant att undersöka. Med andra ord tror vi att kommunen kan vara en 
viktig del av skolans miljö, varför vi anser att det finns en anledning att undersöka skolor i olika 
kommuner. Med samma resonemang har vi även valt att studera både kommunala skolor och en 
privatskola. Det kan vara relevant att fråga sig huruvida en privatskola verkligen kan ses som en 
institutionell organisation utan vinstintresse. Detta skulle innebära att Sigtuna Humanistiska läroverk, 
som privatskola, inte skulle passa in i vår undersökning eftersom vi utgår ifrån att alla skolor är 
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institutionella organisationer och studerar dem utifrån dessas karaktäristika. Vi har dock valt att tolka 
privatskolor som icke vinstdrivande i den bemärkelsen att de inte har ett huvudsakligt syfte att generera 
vinst.          
 
Utifrån ovanstående kriterier gjorde vi en lista på cirka tjugo gymnasieskolor. Vi skickade listan till 
Docendo som rensade bort de skolor de har som kunder. Vi hade efter det en lista på cirka tio skolor 
som vi kontaktade. Utav dessa tio fick vi intervjuer på tre skolor, vilket vi ansåg var ett lämpligt antal. 
Skolorna uppfyllde våra krav om att ligga i olika kommuner och vara både kommunala och privata. 
Anledningen till att vi ville undersöka just tre skolor var att det var ett bra antal för att vi skulle kunna 
redovisa resultaten utförligt inom arbetets omfång. Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån 
våra tre fallstudier, men vi anser inte att möjligheten till detta hade ökat med undersökningar av några 
fler skolor. För detta skulle det krävas en omfattande undersökning av merparten av Sveriges 
gymnasieskolor. Vi ville dock undersöka fler än två skolor för att ändå ha någon möjlighet att se mönster 
i inköpsprocesserna.  
   
Studierna som gjorts på skolorna baseras på intervjuer med personer inblandade i inköpsprocesserna. 
Vi har gjort ett så kallat snöbollsurval, det vill säga vi har följt processen och gjort urvalet av 
respondenter efterhand (Sahlin-Andersson, Kerstin 2005-11-07). Vi har haft strategin att kontakta 
rektorer och biträdande rektorer på skolorna och berättat vad vår uppsats handlar om och vad vi vill få 
ut av intervjuerna. De personer vi haft första kontakten med har sedan hänvisat oss till de personer som 
de anser bäst kan hjälpa oss. Vi tror att vi på detta sätt fått tag i ”rätt” personer i större utsträckning än 
om vi själva helt valt ut respondenterna. Något som vi dock måste vara medvetna om är att vi inte kan 
kontrollera eller vara helt säkra på att vi intervjuar helt rätt personer. Vi har haft fyra respondenter, två 
på Sigtuna humanistiska läroverk, en på Fyrisskolan och en på Vallentuna gymnasium. Respondenter 
på Sigtuna humanistiska läroverk var Pia Lötbom, inköpsansvarig på skolan, och Britt-Inger Mellberg, 
datalärare på skolan. Respondent på Fyrisskolan var Stephan Grossman som är datalärare och 
datasektoransvarig med inköpsansvar för sektorn. Respondent på Vallentuna Gymnasium var Jahangir 
Almasi som är datalärare. Se bilaga 1 för utförligare information om varje respondent. 

3.3 Intervjuerna – insamling av primärdata 
Intervjuerna har vardera tagit mellan 45 minuter och en timme. Varje respondent har intervjuats vid ett 
tillfälle, men vi har haft möjlighet att återkomma via e-post eller telefon om vi behövt kompletterande 
information. Den här typen av intervju som sker vid ett tillfälle och under en kort tid, upp till en timme, 
kallas fokusintervju (Yin 2003 s 90). Vid varje intervju har en intervjumall använts (se bilaga 2). En 
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intervjuguide hjälper undersökaren att se till att respondenten håller sig till ämnet och att intervjun 
innefattar det man avser att undersöka och inget annat (Yin 2003 s 74).   

3.3.1 Intervjumallen 
Intervjumallen innehåller både öppna frågor för övergripande utredande svar och detaljfrågor för mer 
specifik information. Anledningen till att vi har båda typerna av frågor är att vi är intresserade av det 
övergripande inköpsbeteendet, men samtidigt vill vi ha vissa mer exakta uppgifter bland annat för att 
kunna hitta skillnader och likheter mellan olika tillvägagångssätt och inköpsbeteenden. Öppna frågor är 
vanligast vid fallstudier, eftersom de ger respondenten möjlighet att förklara och ge sin bild av 
situationen utan att vara allt för styrd av undersökarens frågor (Yin 2003 s 90). Intervjumallen vi använt 
innehåller även frågor av repetitiv karaktär, detta är ett medvetet val, eftersom vi vill fråga samma saker 
ur flera aspekter för att på så sätt vara säkra på att vi får fram all den information som vi behöver (jämför 
till exempel fråga 8 med frågorna 16-19). De inledande frågorna vid intervjuerna har varit av mer 
orienterande karaktär. Tanken med dessa är att vi som undersökare ska få en bild av den person vi 
intervjuar och orientera oss i hur den skola vi besöker ser ut och fungerar (se frågorna 1-7). Frågorna 8-
23 följer de teorier och den modell (figur 2:3) som används i uppsatsen, vilka är valda för att passa 
uppsatsens syfte och frågeställning. Därför hjälper teorierna och modellen oss att hålla oss till att ställa 
frågor som kan kopplas till och är intressant för det vi avser undersöka. Vår avsikt är att svaren på 
frågorna ska få oss att förstå skolornas miljö (fråga 10, 11, 20-21), karaktär (fråga 8-9, 16-19) och själva 
inköpsprocessen (fråga 8, 11-15, 22-23). Den avslutande frågan handlar om vad respondenten själv 
anser är vitigast vid inköp och den syftar till att ge respondenten utrymme för egen reflektion, något som 
kan innebära att vi får information som vi inte visste att vi behövde. Vi har även avslutat varje intervju 
med att fråga om det är något som vi har glömt att fråga om men som respondenten anser är viktigt vid 
inköp.  
 
Tanken med frågorna är att de ska vara formulerade så att de verkar på flera nivåer. En undersökare 
kan ha en fråga som denne vill få svar på, men frågan går eller bör inte ställas direkt till respondenten. 
Istället bör undersökaren formulera en fråga till respondenten som indirekt kan ge svar på den fråga 
som undersökaren egentligen vill få svar på. Detta kallas att ha dels en mental nivå (nivå 2) av fråga 
och dels en verbal nivå (nivå 1) av fråga. (Yin 2003 s 75) Exempel på hur vi använt en sådan typ av 
teknik är fråga 6, vilken funktion som respondenten anser att läroböcker fyller i dataundervisningen. Det 
vi är ute efter är att se hur behovet av läroböcker i dataämnet egentligen ser ut. Att fråga direkt om 
behovet tror vi skulle vara svårt, bland annat eftersom det är svårt att vara säker på om vi som 
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undersökare har samma uppfattning som respondenten om vad ett behov av läroböcker egentligen är. 
Med andra ord är detta ett sätt att operationalisera de frågor vi egentligen vill ha svar på.   

3.3.2 Genomförandet av intervjuerna 
Vi har spelat in våra intervjuer och sedan transkriberat dem. Detta för att kunna använda oss av direkta 
citat vid den empiriska redovisningen, men också för att minimera risken att våra förväntningar på 
resultatet ska påverka dels hur vi antecknar under intervjuerna och dels vad vi senare minns när vi går 
tillbaka till materialet för att analysera våra resultat.  
 
Respondenterna har fått ta del av uppsatsens syfte samt av vår frågemall innan intervjuerna. Detta gör 
vi för att vi anser att vi får säkrare data då respondenterna har haft möjlighet att förbereda sina svar och 
ta reda på de svar som de inte kan på ”rak arm”. Vid intervjun på Sigtuna humanistiska läroverk hade 
dock e-posten med frågorna inte kommit fram till respondenterna. Vilken effekt detta fått för vår 
undersökning är svårt att avgöra. Vi tror dock inte att det hade någon stor inverkan på kvaliteten på 
respondenternas svar. Detta eftersom de, vad vi kunde avgöra, var mycket insatt i skolornas inköp och 
kunde ge oss den information vi behövde. Vid jämförelse med våra andra intervjuer har vi också 
mängdmässigt fått lika mycket material som från de respondenter som frågorna fått frågorna i förväg. 
Det vi går miste om genom att på förhand dela ut frågorna är respondenternas spontana svar. Risken är 
att svaren blir mer tillrättalagda, men eftersom vi anser att vi inte ställer några ”känsliga” frågor där 
respondenterna är intresserade av att svara ”korrekt” så tror vi inte att vi genom detta går miste om 
viktig ”spontan” information. Vi har också varit noggranna med att innan intervjuerna informera om vårt 
förhållande till Docendo, samt bett om tillstånd för att spela in intervjuerna och använda 
respondenternas namn som referenser i uppsatsen.   
 
Resultatet från intervjuerna presenteras för varje skola som enskilda fall i empirikapitlet. 

3.4 Metodproblem 
En övergripande svårighet i en kvalitativ undersökning är att veta om de faktorer vilka man avser att 
mäta verkligen mäts, vilket kallas undersökningens validitet (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1997 s 
38). Som nämnts ovan har vi utgått från de teorier och den modell som används i uppsatsen för att 
koppla intervjufrågorna till uppsatsens syfte, det vill säga mäta det vi avser mäta. För att kvalitativa 
studier ska vara trovärdiga måste det finnas tillförlitlighet i processen. Detta innebär att i den 
utsträckning en upprepad undersökning ger samma resultat som den genomförda bestämmer hur 
tillförlitligheten, eller hur hög reliabiliteten, i arbetet är (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1997 s 39f). 
Eftersom våra undersökningar baserar sig på enstaka intervjuer på ett fåtal skolor är det mycket svårt 
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att avgöra om en upprepad undersökning skulle ge samma resultat som den här. Något som ytterligare 
försvårar tillförlitligheten eller reliabiliteten i kvalitativa undersökningar är att dessa utgörs av möten med 
människor. Allt eftersom nya situationer och erfarenheter görs och uppstår, förändras människors 
beteenden och värderingar varför det inte är rimligt att anta en upprepad undersökning skulle ge exakt 
samma resultat (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1997 s 39f). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
denna uppsats inte avser ge några stora generella slutsatser om hur inköpsprocesserna verkligen ser ut 
i Sveriges gymnasieskolor utan ska ses som typexempel på hur inköp kan se ut på olika 
gymnasieskolor. Detta innebär att inget av det vi kommer fram till kan vara direkt fel och vikten av 
reliabilitet anser vi minskar, med detta i åtanke. Något som dessutom kan påverka reliabiliteten och 
validiteten negativt vid personliga intervjuer är den så kallade ”intervjuareffekten”. Intervjuareffekten 
innebär att det alltid finns någon form av samspel mellan intervjuare och respondent vilket kan påverka 
resultatet på ett icke önskvärt sätt. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1997 s 161) Det är svårt att 
medvetet minska intervjuareffekten och därför är det viktigt att som läsare ha dess betydelse i åtanke.   

3.5 Insamlig av sekundärdata 
De sekundärdata vi har använt oss av vid insamling av information kommer från skolverkets hemsida 
och läroboksförlags branschorganisationers hemsidor. Eftersom skolverket är en central 
förvaltningsenhet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna (skolverkets hemsida, 
2005-11-07) anser vi att informationen på deras hemsida är pålitlig. Branschorganisationernas hemsidor 
har vi använt oss av för att få en bild av hur marknaden ser ut och på sätt visa på marknadens potential. 
  

4. Fallstudierna 
För att fullt ut förstå redovisningen av våra undersökningar kan det vara bra att känna till lite om hur 
skolvärlden fungerar. Därför följer nedan en orientering om gymnasieskolans organisation. 

4.1 Gymnasieskolans organisation 
Gymnasieskolans verksamhet är styrd utifrån en speciell hierarki där olika styrdokument utvecklas på 
olika nivåer i hierarkin. Det övergripande styrdokumentet är skollagen. Den kommer från riksdagen och 
anger skolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen för skolans verksamhet. Under 
skollagen finns olika förordningar från regeringen, så som läroplaner och programmål. Tillsammans med 
skolverkets föreskrifter, där bland annat kursplaner för gymnasieskolan, betygskriterier och allmänna 
råd återfinns, utgör dessa styrdokument kraven för gymnasieutbildningen. Läroplanen anger skolans 
värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. Inom ramen för dessa styrdokument fördelar 
kommuner eller andra huvudmän resurser och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar 
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så att de nationella målen och kraven kan uppfyllas. Utifrån detta är det slutligen skolorna själva som 
väljer vilket arbetssätt som passar dem. Resultatet av hierarkin blir alltså att styrdokumenten anger 
målen för utbildningen medan medlen för att nå målen lämnas åt varje skola att bestämma. 
Huvudansvaret för gymnasieskolorna ligger på kommunerna för de kommunala gymnasieskolorna och 
på huvudmän för övriga fristående gymnasieskolor. Skollagstiftningen gäller i princip bara för de 
fristående gymnasieskolorna, när detta framgår av hänvisningar i lagstiftningen. (Skolverkets hemsida, 
2005-11-07) 
 
Gymnasieskolans utbildning är indelad i 17 olika nationella program. Varje program innefattar åtta så 
kallade kärnämnen - engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
samhällskunskap, svenska och religionskunskap. Varje program får sin karaktär genom sina så kallade 
karaktärsämnen. Regeringen fastställer vilka karaktärsämnen som ska vara gemensamma i ett 
program. Olika datakurser är exempel på karaktärsämnen. (Skolverkets hemsida, 2005-11-07) Kurserna 
i gymnasieskolan kan delas in i nationella kurser och lokala kurser. För varje nationell kurs finns en 
kursplan som beslutas av skolverket. Av kursplanen ska det bland annat framgå syfte och mål med 
kursen och vilken kunskapsnivå alla elever ska ha uppnått vid kursens slut. Skolverket beslutar också 
om kursens betygskriterier. För de lokala kurserna beslutar styrelsen för den aktuella utbildningen om 
kursplaner och betygskriterier. (Skolverkets hemsida, 2005-11-07) 

4.2 Sigtuna humanistiska läroverk 
Sigtuna humanistiska läroverk har 550 elever. Det är en helt privatfinansierad friskola som har både 
internatelever och dagelever. Lärarna är strukturerade ämnesvis i institutioner3 med en 
institutionsansvarig. Datainstitutionen är en egen institution och där ingår skolans två datalärare. Pia 
Lötbom är inköpsansvarig och sköter alla inköp på skolan. Skolans rektor är den ytterst ansvarige med 
det formella inköpsansvaret och har också skolans budgetansvar. Respondenter på skolan var Pia 
Lötbom, inköpsansvarig och Britt-Inger Mellberg, datalärare. 

4.2.1 Inköpsprocessen 
Upptäcka problem: Behov av nya böcker uppstår då nya kurser ges inom ramen för elevernas 
individuella val. Det uppstår också när nationella kurser görs om, när dataprogrammen som skolan 
använder uppdateras samt när missnöje finns med de befintliga undervisningsböckerna. Hur ofta 
undervisningsböckerna byts ut beror på vilket ämne det handlar om och det varierar mycket. (Lötbom, 

                                                 
3 Att lärarna är indelade i institutioner innebär att de lärare som tillhör samma institution är en typ av underavdelning på 
skolan. De träffas institutionsvis, har möten och samarbetar med till exempel upplägg av kurser och val av böcker och annat 
kursmaterial. På samma sätt fungerar de sektorer och ämneslag som nämns nedan i fallstudierna av Fyrisskolan och 
Vallentuna gymnasiet.  
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Pia 2005-12-01) Databöckerna byts inte ut särskilt ofta. När nya böcker ska köpas in är det lärarna som 
kommer med önskemål om vilka böcker de vill arbeta med. När det gäller datakurser inom elevernas 
individuella val är det elevernas intressen och efterfrågan som styr kursutbudet. Många elever vill ha 
kurser i programmering, webbdesign och ”datakörkort”. (Mellberg, Britt-Inger 2005-12-01) 
 
De dataläroböcker man har används inte så mycket i undervisningen. Britt-Inger Mellberg upplever, som 
lärare, att det är svårt med databöcker eftersom det är svårt att få eleverna att läsa instruktioner och att 
elevernas förkunskaper varierar. Eleverna har inte egna böcker utan det finns klassuppsättningar med 
böcker som eleverna får låna vid behov. Britt-Inger Mellberg anser att böckerna inte bör innehålla för 
omfattande information. Det ska vara korta tydliga instruktioner och bra övningar som passar elevernas 
olika kunskapsnivåer. Böckerna används mest som komplement till lärarens undervisning och då är det 
viktigt med övningar. (Mellberg, Britt-Inger 2005-12-01)  
 
Information: Någon gång per läsår anordnas läromedelsmässor som lärarna kan besöka. Många lärare 
har tidsbrist och har därför inte möjlighet att lägga tid på att gå på mässor. (Lötbom, Pia 2005-12-01) 
Det kan vara stressigt på mässorna och därför svårt att hinna bilda sig en uppfattning om olika 
utställares material på så kort tid (Mellberg, Britt-Inger 2005-12-01). Några av de stora bokförlagen 
brukar då och då komma till skolan och visa sina läroböcker i lärarrummet. Båda respondenterna tycker 
att det är ett bra sätt att visa upp sig och en chans för lärarna att kunna titta på böckerna när de kommer 
och visar dem. Det har också blivit allt vanligare att bokförlagen skickar information och reklam via e-
post. Läromedelsförlagen använder sig också av att skicka ut broschyrer till lärarnas postfack och 
gruppförsändelser till lärarrummet. Det gäller att den typen av information och reklam kommer till rätt 
person, annars hamnar broschyrer och e-post lätt i papperskorgen. Det är viktigt att bokförlagen hittar 
fram till institutionsansvarig, men det är också viktigt att alla berörda lärare får informationen, eftersom 
de hjälps åt då nya böcker ska tas fram. (Lötbom, Pia 2005-12-01) Enligt båda respondenterna är det 
ovanligt att läromedelsförlagen ringer upp skolorna, det har inte hänt någon av dem. Båda tror dock att 
det skulle vara svårt att få tag i rätt person eftersom lärarna har mycket oregelbundna scheman och är i 
allmänhet svåra att nå. Det händer att läromedelsförlagen annonserar i olika lärartidningar och 
respondenterna tror att detta är reklam som lärarna nås av, särskilt när de letar efter inköpsalternativ 
(Lötbom, Pia 2005-12-01). 
 
Lärarna söker själva information inför inköp av böcker, bland annat via Internet. Det är viktigt att 
förlagen har bra informativa hemsidor och att informationen i allmänhet är lättillgänglig. Informationen 
och reklamen som bokförlagen själva går ut med bör vara en kombination av olika 



 22

kommunikationskanaler för att nå fram till rätt personer på skolan. Det gäller att förlagen är tillgängliga 
när lärarna själva vill ha och har tid med informationen. Lärarna har mycket att göra under perioden april 
till maj, vilket är tiden då beslut om inköp ska tas. (Lötbom, Pia 2005-12-01) Därför anser båda 
respondenterna att det är önskvärt att få informationen från bokförlagen löpande från januari till början 
av juni. 
    
Utvärdera och välja leverantör: Efter att ha tagit del av information i läromedelsförlagens broschyrer 
och hemsidor beställer lärarna provexemplar på aktuella läroböcker. Det är viktigt att i lugn och ro kunna 
gå igenom och prova materialet, provexemplaren är därför helt avgörande. Några dataförlag har 
material på Internet som lärare kan få pröva under en begränsad period och det är bra för att bilda sig 
en uppfattning om materialet. (Mellberg, Britt-Inger 2005-12-01) Huruvida provexemplaren är gratis, 
lånas ut eller kostar pengar är väldigt olika. Det upplevs som mycket irriterande om man måste betala 
för provexemplaren eftersom det är otroligt viktigt att få gå igenom ett material för att kunna avgöra om 
det ska köpas in eller inte. Det är helt acceptabelt från skolans sida att bara få låna provexemplaren. 
Böckernas innehåll är helt avgörande vid val av leverantör, varumärket spelar ingen roll. (Lötbom, Pia 
2005-12-01)   
 
Inköpen: I april meddelar Pia Lötbom lärarna att det snart är det dags att göra läroboksbeställningar 
och att det ska börja planera vad de vill ha för material inför nästa läsår. Lärarna har på sig till mitten av 
juni för att hitta böcker som de vill köpa in. De flesta inköpen görs i juni, oavsett om kursen de ska 
användas på ska gå på vårterminen eller höstterminen. Lärarna kommer till Pia med sina 
inköpsönskemål efter att ha kontrollerat att det har pengar i sin institutionsbudget samt ofta också 
rådgjort med rektor angående nyinköp. Ibland måste skolan prioritera till vilka kurser och vilka årskurser 
man köper in böcker. Något som är attraktivt vid inköp är att distribution av böckerna sker på ett bra sätt 
från bokförlagets sida, exempelvis att de kommer paketerade till respektive institution. Skolan har inga 
fasta avtal med något läroboksförlag och har därför full frihet att beställa från vilken leverantör som 
helst. (Lötbom, Pia 2005-12-01) 
 
Utvärdering och användning: Efter att kurserna avslutats hålls kursutvärdering där bland annat 
böckerna utvärderas och vid missnöje händer det att skolan behöver byta material (Mellberg, Britt-Inger 
2005-12-01). 
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4.2.2 Miljöbetingade faktorer 
Läromedelsförlagens tillgänglighet är, som sagt, viktigt. Hemsidor är mycket viktiga. Tiden är en 
begränsande faktor för lärarna, vilket innebär att bokförlagen måste finnas tillgängliga när lärarna 
behöver informationen. Det finns många bokförlag, men på det stora hela finns det inget överflöd, de 
olika förlagen har ofta sin egen nisch. Något som blivit vanligare är så kallade läromedelscentraler4 som 
fungerar som mellanhänder mellan förlag och skolor. Skolan arbetar inte idag med någon 
läromedelscentral, men Pia Lötbom anser att det skulle vara smidigt eftersom skolan beställer böcker 
från många förlag och också från England och Australien. Det blir kostsamt med frakter och tullar som 
tillkommer och därför skulle det vara enklare att beställa från en enda läromedelscentral. När skolan 
tidigare har undersökt möjligheten att beställa genom läromedelscentraler har dessa varit för dyra och 
inte konkurrenskraftiga. (Lötbom, Pia 2005-12-01) 
 
Ett problem är att dataläroböckerna inte är tillräckligt uppdaterade efter hur situationen ser ut i skolan. 
Britt-Inger Mellberg menar att läroboksförfattarna borde komma ut i skolorna för att förstå hur eleverna 
fungerar. Eleverna kan mer och mer och böckerna är ofta för elementära. Det saknas också böcker 
inom vissa områden så som sökteknik och upphovsrätt. (Mellberg, Britt-Inger 2005-12-01)   
 
De normer och värderingar som ligger till grund för valen av kursböcker baserar sig för de nationella 
kurserna på de nationella kursplanerna och måste då överensstämma med kursplanernas mål. För 
övrigt är det upp till de olika lärarnas tycke och smak att bestämma. (Lötbom, Pia 2005-12-01) 

4.2.3 Organisationskaraktär  
Data som ämne påverkas av dess karaktär. Framförallt beror det på att elevgrupperna är heterogena 
som grupp. Det är datalärarna som definierar behovet av böcker och specificerar kriterierna över vad 
böckerna ska innehålla. Det är också datalärarna som bestämmer vilka böcker som uppfyller kriterierna 
och som bestämmer vilka böcker de vill köpa in. Lärarna på institutionerna har möten där de diskuterar 
olika alternativ. Ibland får de boktips från andra personer på skolan så som rektorn, Pia Lötbom och 
andra lärare. Elever kan komma med önskemål men det händer inte så ofta. (Mellberg, Britt-Inger 2005-
12-01) Lärarna får sedan motivera behoven och diskutera inköpen med rektorn (Lötbom, Pia 2005-12-
01).  

                                                 
4 En läromedelscentral definieras som en kommunal inrättning som ger service främst för tryckta läromedel 
(Nationalencyklopedin 1993 tolfte bandet).  
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4.3 Fyrisskolan 
Fyrisskolan är en kommunal skola där cirka 1100 elever går. Skolan är strukturerad i olika sektorer där 
datasektorn är en av dem. Hit hör fem lärare. För varje sektor finns en ansvarig lärare som bland annat 
ansvarar för sektorns inköp av böcker. Budgeten fördelas till varje sektor av rektorn och sektoransvarig 
lärare ansvarar för de medel som är tilldelade sektorn. Rektorn har dock det yttersta ansvaret för inköp 
på skolan. Respondent på skolan var datalärare Stephan Grossman, inköpsansvarig för databöcker för 
datasektorn. Grossman är källa till all information som redovisas nedan i kapitel 4.3. 

4.3.1 Inköpsprocessen 
Upptäcka problem: Skolan har ett brett utbud av datakurser, med allt från programmeringskurser till 
multimedia, databaser, kommunikation och operativsysten så behovet av datalitteratur sträcker sig över 
hela spektrat av datalitteratur som finns på marknaden. Behovet av att köpa nya böcker uppstår när 
skolan får ny programvara, när nya kurser ges eller när innehållet i kurserna förändras. Behoven kan 
uppstå under hela läsåret och inköpen görs därför löpande. Läsåret är indelat i tre perioder om tio 
veckor var och i varje period börjar olika kurser. På så sätt är i princip ingen period intensivare än någon 
annan, även om det kan variera i verkligheten. Skall en ny bok köpas in väntar lärarna in i det längsta 
med att välja alternativ och köpa den för att se om marknaden kan tillfredställa behovet.  
 
Information: Information och reklam kommer till Stephan Grossmans postfack och är då adresserat till 
sektoransvarig lärare. Information kommer också utskickat via e-post. Det händer aldrig att förlagen 
ringer till skolan, det tror respondenten skulle vara lönlöst eftersom lärarna är upptagna och svåra att 
nå. Det händer att förlag kommer till skolan och visar upp sina böcker. Detta anses som positivt ur den 
aspekten att lärarna då har möjlighet att se vad böckerna egentligen innehåller och om det verkar 
intressant kan de få eller få köpa ett provexemplar att undersöka närmare. Det händer också att 
bokförlagen annonserar i olika datatidningar och detta är något som lärarna har uppmärksammat någon 
gång. Eftersom det händer så mycket på marknaden måste inköpen kunna ske löpande och därför är 
det bra att informationen kommer löpande till skolan. Lärarna har dock många gånger svårt att komma 
ifrån och ta del av viss typ av information. 
     
Utvärdera och välja leverantör: Att ta del av provexemplar är ett av de få sätten som finns att 
verkligen studera böckerna i lugn och ro. Kan man inte studera en bok närmare händer det att man blir 
lurad av att boken verkar bra, priset passar budgeten men innehållet visar sig vara substanslöst. 
Samtidigt som det är viktigt att undersöka hur boken verkligen är, så lider lärarna av tidspress och det 
kan vara svårt att hinna med. Bokförlagets varumärke spelar ingen roll vid valet, det är innehållet som 
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avgör vad som köps in, under förutsättning att kostnaden är rimlig. För att undersöka 
läromedelsbeståndet används informationssökning om lämpliga böcker via Internet. Avgörande är 
också att inköpet ryms inom budgeten. Ett annat alternativ för att se över utbudet på marknaden är att 
gå till olika bokhandlar och titta vad de har för böcker i sitt utbud. Det är också ett sätt att titta närmare 
på intressanta böcker. Information om lämpliga böcker söks också via Internet. Om det inte finns någon 
bok som uppfyller lärarnas krav så löser man behovet på annat sätt, till exempel genom att själva skriva 
stenciler och kompendier.  
 
Inköpen: Kommunen har avtal med en läromedelscentral och därifrån ska inköpen göras om de har 
någon bok som fyller behoven. Stephan Grossman menar att hittar de någon bok som de anser är 
lämplig, men som inte finns tillgänglig genom läromedelscentralen köper de boken från annat håll. 
Antalet databöcker som köps in per år beror på hur många kurser som ges och vilka befintliga 
läroböcker som finns. Nya böcker köps in för cirka femtio- till hundratusen kronor per år. Det finns ingen 
central inköpsfunktion på skolan, däremot försöker skolan samordna distributionen av böcker för att 
effektivisera skolans bokhantering. 
 
Utvärdering och användning: Stephan Grossman upplever att det är svårt att hitta bra 
datakurslitteratur och därför går lärarna mer och mer ifrån det traditionella användandet av böcker.  

4.3.2 Miljöbetingade faktorer 
Den främsta yttre begränsningen är avsaknaden av relevant kurslitteratur. Stephan Grossman menar att 
det är svårt att hitta bra dataläroböcker. De böcker som finns är inte tillräckligt uppdaterade och 
övningarna håller oftast för låg nivå. Övningarna upplevs också många gånger som tråkiga. Materialet 
är inte heller anpassat till att eleverna kommer till datakurserna med väldigt olika förkunskaper och 
förutsättningar. Läromedelsförlagen hänger inte med i utvecklingen på samma sätt som eleverna gör. 
För många viktiga bitar på kurserna saknas det också läroböcker helt och då får lärarna själva försöka 
söka information på Internet för att använda i undervisningen. Detta är en av anledningarna till att 
lärarna många gånger går ifrån användandet av databöcker. Stephan Grossman tror att det kanske är 
så att förlagen inte anser att det är tillräckligt lönsamt att producera bra datakurslitteratur. Han menar att 
han som lärare inte känner av att de finns något starkt konkurrensförhållande mellan leverantörerna och 
att det är enkelt att fatta beslut om vilken bok man ska använda eftersom de flesta ändå är så dåliga. 
 
Skolan har kurser som de själva utformar, men har fått direktiv att skolan företrädelsevis ska ge de 
nationella kurser som finns specificerade av skolverket. 
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Det viktigaste när det gäller lärobokförlagens information om olika aktuella böcker är att lärarna kan ta 
del av ett provexemplar för att kunna avgöra bokens relevans och substans. Många gånger tror Stephan 
Grossman att informationen från bokförlagen kan ha svårt att nå fram till rätt person. Strukturen på 
skolorna förändras och lärare byter arbete och arbetsuppgifter.  

4.3.3 Organisationskaraktär  
Data som ämne innebär flera svårigheter som påverkar både utbud och inköp. Detta är bland annat att 
förkunskapsnivån hos eleverna skiljer sig mycket åt. Datavärlden förändras också ständigt med nya 
programvaror och därför är det svårt att hitta litteratur som är uppdaterad, aktuell och som täcker alla 
områden. 
 
Utvärdering och val av kurslitteraturalternativ görs av datasektorns lärare tillsammans. Det är också de 
som identifierar behovet av nytt eller uppdaterat material. Respondenten menar dock att de är mycket 
positiva till förslag och idéer från elever vad gäller kursupplägg och innehåll.  

4.4 Vallentuna gymnasium 
Vallentuna gymnasium är en kommunal skola som har cirka 650 elever. Lärarna är strukturerade i olika 
ämneslag. Skolans rektor är ytterst ansvarig med ett formellt ansvar för inköp och budget och skolans 
lärare förutsätts diskutera bokinköpen med rektorn. Inköpen görs av skolans bibliotekarie. Respondent 
på skolan var Jahangir Almasi som är datalärare och undervisar alla elever från naturprogrammet med 
matematik eller datainriktning. Eftersom Jahangir är ensam datalärare inom naturvetarprogrammet ingår 
han inte i något dataämneslag men han undervisar även i matematik och ingår därför i ämneslaget för 
matematik. Det finns två datalärare till på skolan men de undervisar elever som går på andra 
utbildningsprogram. Jahangir Almasi är källa till den information som redovisas nedan i kapitel 4.4. 

4.4.1 Inköpsprocessen 
Upptäcka problemet: Behovet av inköp av olika databöcker beror mycket på vilken version av 
dataprogram som skolan använder. Det är svårt att säga generellt hur ofta nya böcker måste köpas in 
eftersom det hänger ihop med just de program som används på kurserna. Vad som behövs är att det 
finns bra övningar i böckerna och gärna också en extra cd med övningar. Det är inte texten i böckerna 
som är det viktiga utan att böckerna innehåller övningar och facit till övningarna. För lärarens del är det 
viktigt att det finns underlag för prov och gärna också en lärarhandledning. Dataundervisningen sker 
alltid i datasalar och något som Jahangir Almasi anser att det finns ett behov av är elektroniska 
kursböcker, eftersom det underlättar vad gäller tillgängligheten och distributionen av litteraturen. Några 
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av bokförlagen erbjuder kunskapstester på Internet och det är ett steg i rätt riktning, även om det inte är 
tillräckligt. 
 
Information: Respondenten får inte någon e-post med information från läromedelsförlagen och detta 
tycker han är bra. Fick han det skulle han blockera dem som skräppost, så detta är ingen 
informationskanal som han automatiskt vill ha reklam och information genom. Läromedelsförlagen 
brukar skicka ut kataloger som hamnar i Jahangir Almasis postfack på skolan och dessa sparar han för 
att kunna bläddra igenom när han letar efter inköpsalternativ. Några av bokförlagen brukar komma till 
skolan och visa upp sina böcker och det upplevs som positivt eftersom det är ett bra tillfälle för lärarna 
att titta närmare på böckernas innehåll. Läromedelsförlagen brukar även bjuda in till vissa kvällar då de 
visar upp sitt material. Jahangir Almasi säger att han till 90-95 % söker information själv via Internet när 
han ska leta efter olika inköpsalternativ. Jahangir Almasi har satt ihop en länksamling som han 
använder när han letar efter olika leverantörer och litteraturalternativ. Han använder även olika 
sökmotorer på Internet och har då olika sökord som han använder när han letar material. Varken 
annonser eller telefonförsäljning är något som respondenten sett eller varit med om. Information och 
reklam från olika bokförlag tas bäst emot under perioden april-maj, eftersom det är då det är bestämt 
vilka kurser som ska ges nästa läsår och vilken litteratur man behöver köpa in. 
      
Utvärdera och välja leverantör: Är det någon bok som verkar passande är det viktigt att få ta del av ett 
provexemplar, vilket är det bästa sättet för att se om en bok går att använda till en kurs eller inte. Det är 
helt och hållet böckernas innehåll som styr vad som köps in, inte varumärket på bokförlaget. 
 
Inköpen: Inköpen görs främst under mitten av vårterminen och fram till sommaren när det är klart vilka 
kurser som ska ges under kommande läsår. I vissa fall kan man göra någon beställning i början av 
augusti, men sedan är inköpen av databöcker för läsåret gjorda. Jahangir Almasi beställer cirka 80 
böcker per läsår till sina olika datakurser. Det är skolans bibliotekarie som gör alla inköp och varje lärare 
får lämna in önskemål till honom, som har godkänts av rektor. Hittills har Jahangir Almasi beviljats de 
böcker han har önskat att få köpa in. Kommunen har avtal med en läromedelscentral. Detta innebär att 
skolan är hänvisad att göra sina inköp via den centralen. De har eller kan anskaffa alla titlar som skolan 
behöver och bibliotekarien måste hålla sig till det kommunala avtalet med dem vad gäller bokinköpen. 
 
Utvärdering och användning: Efter varje avslutad datakurs får eleverna göra en kursutvärdering där 
några av utvärderingens frågor handlar om databöckerna. På så sätt får Jahangir Almasi löpande 
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feedback från eleverna. Visar det sig att eleverna är missnöjda med någon bok bör den bytas ut nästa 
gång kursen ges.  

4.4.2 Miljöbetingade faktorer 
Jahangir Almasi menar att det inte finns gymnasieläroböcker anpassade till alla kurser, utan att inköp av 
andra typer av böcker kan behöva göras. Han upplever också att bokförlagen många gånger ligger efter 
i utvecklingen och att det blir ”glapp” i litteraturen, eftersom böckerna inte uppdateras tillräckligt ofta. 
Utbudet av databöcker som passar upplevs som ganska litet och ofta handlar det om att välja det bästa 
alternativet av många dåliga alternativ. Det är få av läromedelsleverantörerna som är synliga. Det vore 
önskvärt att fler förlag kom ut på skolorna och visade upp sig. Det är även bara två, tre förlag som ger ut 
kataloger.  
 
De datakurser som ges inom ramen för elevernas individuella val har skolan själva bestämt innehållet 
och betygskriterierna för. De nationella datakurser som ges på skolan följer skolverkets kursplaner. På 
dessa nationella kurser finns det krav på att vissa moment måste vara med i kursen och då är det bra 
om litteraturen är skriven för gymnasieskolan och är anpassad till de givna kursplanerna. I annat fall 
måste böckerna kompletteras med annat material för de moment som saknas.  

4.4.3 Organisationskaraktär  
Jahangir Almasi anser även han att den stora skillnaden mellan dataämnet och andra ämnen är att 
klasserna är mycket heterogena i sina förkunskaper. En annan problematik är att programmen som 
finns installerade på skolans datorer ofta är på engelska medan undervisningsböckerna är på svenska 
och detta kan skapa problem tillexempel när det är olika språk på verktygsfälten i boken jämfört med på 
datorn. Data är ett ämne som uppdateras ständigt och det innebär att inte bara bokförlagen måste hålla 
sig uppdaterade på vad som händer på datamarknaden, utan även att lärarna måste hänga med i 
utvecklingen.  
 
Det är Jahangir Almasi som själv väljer vilken litteratur han vill använda, eftersom han är ensam 
datalärare inom de program och kurser som han undervisar. Behöver Jahangir Almasi ha hjälp att hitta 
möjliga leverantörer kan skolans bibliotekarie hjälpa till med olika förslag på bokförlag och är på så sätt 
en bra resurs i processen att hitta möjliga inköpsalternativ.  
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5. Analys 

5.1 Huvuddrag i skolornas inköpsprocesser 

5.1.1 Behov 
De teorier som vi behandlat vidhåller att inköp i organisationer oftast inte är ett primärt syfte med 
verksamheten. Detta stämmer för inköp av databöcker i gymnasieskolan. Istället är det primära syftet att 
utbilda eleverna och databöckerna ses som ett komplement till datalärarnas undervisning. Lärarna vill 
ha databöcker som innehåller övningar med tydliga instruktioner på de områden som datakursen 
behandlar.  Det finns också ett behov av lärarhandledning till böckerna och andra hjälpmedel för 
lärarna, så som färdiga prov och tester. För att databöckerna ska fylla de behov som lärarna har måste 
böckerna vara anpassade till den verklighet som lärarna arbetar i, det vill säga vara anpassade för hur 
undervisningen ser ut, elevernas olika förkunskapsnivåer och den programvara som används på skolan. 
Bokförlag som försöker förstå vad skolorna har för krav på undervisningsböcker måste också känna till 
hur databöckerna används. Vår uppfattning är att böckerna huvudsakligen fungerar som ett stöd i 
undervisningen. 
 
Behov av nya databöcker uppstår när individuellt valbara och nationella kurser görs om eller när nya 
tillkommer. Behovet uppkommer också då programvara byts ut eller uppgraderas på skolorna. Behovet 
uppstår med andra ord nära undervisningsverksamheten och därför är det naturligt att det nästan 
uteslutande är lärarna som avgör när ett inköp av en ny lärobok behöver göras. 

5.1.2 Information 
Efter våra fallstudier kan vi konstatera att läroboksförlagen verkar kommunicera via de flesta tillgängliga 
kanaler. Något som kan poängteras är att olika lärare har olika kommunikationskanaler som de föredrar. 
Lärarna har som regel tidsbrist och söker själva information på oregelbundna tider. Detta eftersom de 
under ”vanlig” kontorstid ofta har undervisning. Det verkar vara viktigt att som bokleverantör arbeta 
”brett” med att sprida sitt marknadsföringsbudskap, eftersom lärarna föredrar olika informationskanaler, 
samtidigt som de kan vara svåra att nå via till exempel telefon. En positiv sak med att marknadsföra sig 
brett kan vara att bokförlagen då har större chans att nå fram med sitt budskap till rätt person. På 
skolorna kan det finnas många olika datalärare som alla är med och fattar beslut om vilka böcker som 
ska köpas in, varför det är viktigt att alla nås av bokförlagens information. På grund av att lärarna själva 
aktivt söker information om inköpsalternativ är det viktigt att, som leverantör, finnas tillgänglig när 
lärarna själva vill ha och behöver information om olika böcker. Internet verkar vara den främsta 
informationskällan och det är därför viktigt, som några respondenter poängterar, att bokförlagen har 
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informativa och lättillgängliga hemsidor där lärarna kan få svar på de frågor de har. Överhuvudtaget 
verkar det som att bokförlagen bör försöka vara så synliga som möjligt.  
 
Som teorierna hävdar kan fallet vara att det går lång tid mellan en marknadsföringsåtgärd och ett inköp, 
varför det kan vara svårt för ett bokförlag att veta vilken marknadsföringsåtgärd som bidragit till själva 
köpet. I gymnasieskolorna verkar det vara vanligast att inköpen är koncentrerade till slutet av 
vårterminen. Under den perioden har lärarna oftast mycket att göra så, bara för att det är aktuellt med 
inköp då, betyder det inte att det inte kan vara minst lika effektivt att påbörja sin marknadsföring redan i 
början av vårterminen. Lärarnas informationssökande sker både formellt, exempelvis genom 
informationssökning via Internet, och informellt genom exempelvis samtal med försäljare under olika 
leverantörsbesök. 

5.1.3 Utvärdering och val 
Det absolut viktigaste vid utvärdering av ett aktuellt inköpsalternativ verkar vara att lärarna får tillgång till 
ett provexemplar av boken. Detta eftersom det är i princip det enda sättet för lärarna att kunna gå 
igenom materialet för att avgöra om det passar för den tänkta kursen eller inte. Lärarna kan inte köpa in 
hela klassuppsättningar för att sedan konstatera att materialet inte alls stämde överens med det de 
hade förväntat sig. En bok kan naturligtvis visa sig vara ”dålig” även om lärarna har läst igenom ett 
provexemplar innan beställningen, men det är lätt att förstå att provexemplaren ändå spelar en viktig roll 
vid beslutsfattandet. Det verkar som om lärarna anser att provexemplaren är en service som 
bokförlagen bör bjuda på eftersom om lärarna är nöjda med innehållet i boken köper de in hela 
klassuppsättningar av böcker. Något som styrker vår teori om att gymnasieskolan är en institutionell 
organisation är att innehållet är helt avgörande vid valet av vilken bok som köps in. Det finns alltså inget 
huvudsakligt monetärt vinstintresse med inköpen och kvaliteten på böckerna är inget som skolorna kan 
kompromissa bort, eftersom undervisningen då kanske inte kan fylla sitt syfte. Behovet som köpet avser 
fylla har med andra ord nära koppling till de alternativ som väljs. Att förstå produktens roll för 
användaren tror vi innebär att förstå kundens behov och användande av produkten. En konsekvens 
som detta får för bokförlagen är att denna kunskap torde vara av högsta intresse för dem.  
 
Kritik samtliga lärare som vi intervjuat riktar till databokförlagen är att böckerna i de flesta fall inte 
uppfyller de behov som lärarna har. De menar att det är svårt att hitta litteratur som dels är uppdaterad 
efter de program som används och de kurser som ges, men också efter de olika nivåer av förkunskaper 
som eleverna besitter. Det verkar finnas ett glapp mellan det reella behovet av databöcker på 
gymnasieskolorna och det utbud av böcker som finns på marknaden. Vi tror att det dåliga utbudet av 
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databöcker beror på att utvecklingen sker snabbt på alla områden och att det kan vara svårt att hänga 
med i den utvecklingen. Vi tror också att det kan vara så att även om ett bokförlag enkelt kan ta reda på 
vilka moment som ingår i olika kurser så är den avgörande kunskapen att verkligen förstå hur böckerna 
används. Bristen på bra, relevant kurslitteratur borde tyda på att bokförlagens syn på vilket behov 
gymnasieskolan har av deras produkter inte alltid överensstämmer med lärare och elevers verklighet.   
 
Då innehållet är det avgörande vid valet av kurslitteratur kan ett bokförlag inte luta sig tillbaka på ett gott 
rykte. Eftersom data som ämne och som ämne i gymnasieskolan är så pass föränderligt verkar det vara 
mycket viktigt att databokförlagen ligger steget före utvecklingen i gymnasieskolorna vid författandet av 
undervisningsböckerna.  Vi tror att en riktigt bra databok som är väl anpassad till alla förhållanden i 
gymnasieskolan i stor utsträckning marknadsför sig själv, just eftersom lärarna själva så aktivt söker 
efter olika inköpsalternativ. 

5.1.4 Inköp 
De kommunala skolor som vi undersökt är båda bundna till avtal mellan kommunen och 
läromedelscentraler. Att som bokleverantör arbeta med den typen av läromedelcentraler som 
kommunerna kan ha avtal med borde vara viktigt för att de egna böckerna ska kunna säljas till skolorna. 
Kunskapen om hur läromedelscentraler fungerar och vilken roll de spelar i skolornas inköp kan på grund 
av detta vara en viktig kunskap för bokförlagen. Samtidigt finns det uppenbarligen också skolor som inte 
arbetar med fasta avtal och detta borde innebära att en bokleverantör inte bara bör agera via 
läromedelscentraler. Den enda egentliga skillnad som vi kunnat se mellan de kommunala och den 
privata skolan är just att de kommunala skolorna varit bundna till avtal mellan kommun och 
läromedelscentraler. Som teorierna vidhåller så kan olika tjänster i avtalen mellan leverantörerna och 
skolorna spela en viktig roll. Något som Pia Lötbom poängterar är att hur distributionen av böckerna 
sköts är en viktig faktor vid inköpen, även om den inte är avgörande. 
 
Att förstå hur och när inköpen av böcker görs på de olika gymnasieskolorna innebär att leverantörerna 
bättre kan förstå när det är lämpligt att börja bearbeta skolorna med reklam och information. Det hjälper 
också leverantörerna att konstruera attraktiva erbjudanden till skolorna.    

5.1.5 Utvärdering 
På skolorna som vi undersökt genomförs efter varje avslutad kurs en kursutvärdering där bland annat 
kurslitteraturen utvärderas. Vi tror att det skulle vara intressant för databokförlaget som levererat 
kursens böcker att själva göra någon form av utvärdering med lärarna för att hålla sig uppdaterade med 
hur behovet och användandet av böckerna ser ut och förändras över tiden. Vår uppfattning är att 



 32

databoksförlagen borde se lärarna som resurser som kan hjälpa dem i arbetet med att ta fram litteratur 
som passar undervisningens syfte. 

5.2 Miljöbetingade faktorer 
Den främst påverkande faktorn för inköp i skolornas omgivande miljö verkar vara utbudet och 
tillgängligheten av bokleverantörer med relevant litteratur. Lärarna anser, som vi nämnt tidigare, att det 
finns få dataläroböcker som uppfyller de krav som lärarna ställer.  Stephan Grossman menar att de, 
som konsekvens av detta, många gånger tvingas gå ifrån användandet av databöcker och ersätta 
dessa med egenhändigt gjorda stenciler och kompendier. Detta ser vi som en indikation på att flera 
databokleverantörer har svårt att förstå hur gymnasieskolornas behov ser ut och att en ökad förståelse 
för behovet är ett första steg i att göra bättre anpassade undervisningsböcker. Tillgängligheten av 
leverantörer handlar också om att leverantörerna använder sig av en marknadskommunikation som 
passar lärarnas arbetssituation. En dåligt anpassad marknadskommunikation torde minska 
leverantörens synlighet och därmed vara en begränsande faktor vid inköpsprocessen, eftersom inte alla 
alternativ är tydligt tillgängliga. 
 
Övriga faktorer som påverkar inköpen är vilka de olika nationella datakurserna är och vad de innehåller. 
Lärarna kan inte påverka momenten i de nationella kurserna, utan dessa bestäms av skolverket. Detta 
innebär att lärarna inte, i samma utsträckning som på individuella val kurser, kan bestämma över och 
styra behovet av läroböcker. Kopplat till de teorier vi behandlat tidigare handlar detta om politiska 
bestämmelser som påverkande faktor. 
 
Vidare kan vi också konstatera att det finns geografiska faktorer som kan påverka inköpsprocesserna. 
Ett exempel på det är att olika kommuner kan ha fasta avtal med olika leverantörer eller 
läromedelscentraler. Detta borde kunna vara en faktor som påverkar inköpsprocessen, även om det inte 
är något vi sett i våra undersökningar. Kommunernas ekonomi och gymnasieskolornas budgetar för 
olika ämnen skulle också kunna vara en påverkande faktor vid processen och samtidigt också något 
som kan variera mellan olika gymnasieskolor och olika kommuner.    
 
Att som leverantör av undervisningsböcker förstå dessa yttre påverkande faktorer kan möjliggöra en 
anpassning till skolornas förhållanden. Detta innebär till exempel att förbättra sin egen tillgänglighet, 
anpassa sitt eget utbud efter olika nationella kurser men även göra anpassad kurslitteratur för andra 
tänkbara kurser samt att anpassa sig till olika kommuners leverantörsavtal. 
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5.3 Organisationskaraktär 
Vi har tidigare berört att data som ämne har en speciell karaktär. Beroende dels på att eleverna har 
mycket olika förkunskaper och därmed bildar en heterogen grupp elever med allt vad det innebär och 
dels för att datavärlden är i ständig utveckling och förändring, vilket innebär att data som gymnasieämne 
skiljer sig mycket från till exempel historia eller matematik. Detta påverkar inköpsprocessen eftersom 
behovet av böcker blir oregelbundet på grund av den snabba tekniska datautvecklingen samtidigt som 
det är svårt att tillgodose alla elevers olika behov av olika nivåer på litteratur. För leverantörerna innebär 
detta en komplex uppgift som kräver att man hela tiden ligger ett steg före skolornas behov vad gäller 
produktutveckling. 
 
Ett upplägg på en dataundervisningsbok för att passa elevernas olika kunskapsnivåer skulle kunna vara 
att ha en bok med förklaringar och instruktioner till olika program, som en typ utav ”textbok”. Till den 
boken skulle det kunna höra övningsböcker av olika svårighetsgrad. Textboken skulle användas av 
eleverna efter behov och många gånger kanske mest som en uppslagsbok när en elev fastnat på en 
uppgift i övningsboken. Textboken skulle vara gemensam för alla elever på kursen, medan läraren och 
eleven i samråd, eller utifrån olika ”förtester”, skulle bestämma vilken nivå på övningsbok eleven borde 
ha.  
 
Antalet inblandande i inköpsprocessen varierar mellan de olika skolorna. På de skolor som vi undersökt 
har rektorn haft budgetansvar och det formella ansvaret för inköpen. Rektorn roll som vi förstår det är att 
formellt godkänna olika inköp, vilket är viktigast vid köp av helt nya böcker. På skolorna har det också 
funnits någon person som är ansvarig att inköpen faktiskt görs. På Sigtunaskolan och på Vallentuna 
gymnasium finns det en inköpare för hela skolan och på Fyrisskolan är det sektoransvarig som gör alla 
inköp till sektorns ämne. De som identifierar behoven, sätter upp specifikationer, utvärderar olika 
alternativ och fattar beslut om vad de vill använda är lärarna på kurserna. Antalet datalärare varierade 
på de olika skolorna. Finns det fler än en lärare deltar alla i beslutsprocessen om vad som skulle köpas 
in.  
 
För att koppla detta till teorierna om inköpscentrets olika roller kan vi konstatera att rollerna användare, 
påverkare och beslutsfattare innehas av lärarna. Rollerna inköpare och till viss del också påverkare 
innehas av den faktiska inköpsansvarige och skolans rektor. Vad gäller grindvakter så anser vi att alla i 
skolan som organisation kan fungera som grindvakt, eftersom om information och reklam från olika 
bokförlag hamnar hos ”fel” person så åker den oftast i papperskorgen och når inte de berörda 
personerna. För ett bokförlag gäller det att hitta rätt personer och vad gäller gymnasieskolorna kan vi 
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konstatera att dessa rätta personer i huvudsak är lärarna själva. Eftersom lärarna ibland kan vända sig 
till inköpsansvarige eller rektor för att få boktips kan det också vara en god ide att försöka nå även 
dessa. Att nå lärarna är antagligen inte så enkelt, eftersom de många gånger kan vara svåra att få tag 
på och eftersom lärarna inte alltid har så mycket tid att lägga ner på att själva leta efter bra material.     
 
I uppsatsens inledande kapitel trodde vi att inköpsprocessernas utseende skulle skilja sig väsentligt från 
”skolboksexemplet”. Vi kan dock konstatera att strukturen för inköpsprocesserna i gymnasieskolorna 
inte nämnvärt skiljer från de teorier vi använt oss av. Det som bidrar till komplexiteten, som vi ändå 
anser att marknaden har, är istället karaktären på data som ämne och svårigheten att som leverantör 
hitta och påverka rätt personer på skolorna.  
 
Vi har tidigare konstaterat med hjälp av vår modell att organisationens externa miljö påverkar 
organisationens karaktär som i sin tur påverkar inköpsprocesserna. Vi kan nu även konstatera att 
organisationens externa miljö även verkar påverka inköpsprocesserna direkt, och inte bara via 
organisationens karaktär. Detta eftersom framförallt tillgängligheten till, utbudet av och 
informationsflödet från leverantörer direkt påverkar vilken litteratur som köps in. Skolans geografiska 
placering och kursplanerna för olika nationella kurser borde dock påverka inköpen via organisationens 
struktur och karaktär. Detta eftersom vilken kommun som skolan hör till påverkar hur till exempel budget 
och resurser fördelas och de nationella kursernas utformning påverkar delar av skolans inköpsbehov.  

 

6. Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur inköpsprocesserna för dataundervisningsböcker 
fungerar i tre av Sveriges gymnasieskolor. Detta har gjorts med avseende på att förstå de faktorer som 
påverkar de tillvägagångssätt som används vid inköpsprocesserna. Vi kan efter genomgång av våra 
resultat och analys konstatera att inköpsprocesserna ter sig relativt lika för de gymnasieskolor vi har 
undersökt. 
 
För att sammanfatta våra undersökta skolors inköpsprocesser kan sägas att lärarna är de som väljer ut 
litteraturen till de olika kurserna, vilket innebär att det är till lärarna leverantörerna ska rikta sin 
marknadsföring. Behov av nya böcker uppstår då kurser förändras eller byts ut samt då skolans 
programvara uppdateras eller byts ut. Själva användandet av undervisningsböcker i data går ut på att 
böckerna ska vara ett komplement till lärarnas undervisning och därför är det önskvärt att böckerna 
erbjuder väl anpassade övningar och lärarhandledning. När på läsåret inköpen görs varierar något 
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mellan skolorna, men under vårterminen verkar det vara vanligast att beslut om inköp fattas och 
genomförs. Den externa faktor som verkar påverka inköpen i störst utsträckning är tillgängligheten av 
relevanta inköpsalternativ. I de fall vi undersökt har det främst handlat om avsaknad av relevanta 
inköpsalternativ, vilket är ett problem för lärarna. Den främsta brist som respondenterna anser att de 
tillgängliga läroböckerna har är att de inte är anpassade för situationen på datakurserna. Den främsta 
interna påverkande faktorn är dataämnets karaktär och de speciella behov som uppstår som följd av 
denna karaktär. 
 
Vårt utgångsantagande för denna uppsats rörde sig om att gymnasiemarknaden är komplex och inte lik 
vare sig en ”vanlig” konsumentmarknad eller företagsmarknad. Vi har i våra olika undersökningar hittat 
en rad olika karaktäristika för gymnasieskolboksmarknaden för dataämnen. Dels beror komplexiteten på 
dataämnets karaktär med avseende på den snabbt föränderliga tekniken och dels på elevernas olika 
kunskapsnivåer och förkunskaper. Dataämnets karaktär påverkar inköpsbehovet och något som också 
bidrar till den speciella karaktären är att inköpen inte har något primärt syfte i organisationen.  
 
Vad får då detta för konsekvenser för ett bokförlags marknadsförare och försäljare? Vad gäller 
produkterna och produktutveckling handlar det, som vi nämnt ovan, om att ligga steget före och förstå 
de behov som uppstår på grund av dataämnets karaktär. Böckerna måste dessutom vara anpassade till 
att elevernas förkunskapsnivåer är olika. Ett bra sätt för ett bokförlag att förbättra sina böcker skulle 
kunna vara att låta lärare utvärdera böckerna och använda sig av deras kunskap för att förbättra 
böckernas innehåll. Vad gäller att kommunicera sitt budskap handlar det om att göra det på så många 
differentierade sätt som möjligt eftersom lärarna vill ha informationen på olika sätt och många gånger är 
svåra att nå. På grund av att lärarna är så svåra att nå, är det ingen idé att försöka kontakta lärarna via 
telefon. Vill man ha personlig kontakt är e-post ett bättre alternativ. Detta är dock inget säkert sätt heller, 
eftersom lärare kan blockera den typen av information som skräppost. Kataloger och utskick är bra, 
men det gäller då att nå fram till rätt personer, annars hamnar informationen lätt i papperskorgen. 
Lärarna söker mycket information på egen hand, framförallt via Internet. Det är alltså viktigt är att 
bokförlagen är tillgängliga för lärarna och har bra och informativa hemsidor där lärarna lätt kan hitta 
information om olika böcker. Lärare verkar tycka om att få titta närmare på böcker och ett bra sätt att nå 
lärarna verkar vara att åka ut till skolorna och visa upp sitt material eller att bjuda in lärarna till kvällar då 
man kan visa böckerna och prata med lärarna. Läromedelsmässor verkar vara något som lärarna inte 
har tid med. De upplever också att det är stressigt på själva mässorna och därför svårt att bilda sig en 
uppfattning om böckerna som finns där. Något som är otroligt viktigt är att förse lärarna med 
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provexemplar av läroböckerna eftersom lärarna behöver det för att kunna avgöra om boken passar eller 
inte.  
 
Så för att sammanfatta det vi har lärt oss efter detta arbete kan vi konstatera att bokförlag som vill få 
lärarna att köpa deras böcker ska lyssna på vad lärarna behöver och anpassa böckerna efter det, 
komma ut till skolorna och visa upp sig eller bjuda in lärarna till sig, ha bra hemsidor och dela ut gratis 
provexemplar av sina böcker. 
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Bilaga 1 
 
Respondenter 
 
Pia Lötbom: Inköpsansvarig på Sigtuna humanistiska läroverk i Sigtuna kommun och sköter alla inköp 
på skolan. Pia  har arbetat på skolan i 13 år.  
 
Britt-Inger Mellberg: En av två datalärare på Sigtuna humanistiska läroverk i Sigtuna kommun 
Undervisar i datakunskap och individuellt val där bland annat ”datakörkortet” ingår. Britt-Inger har 
arbetat på skolan i 13 år.  
 
Stephan Grossman: En av fem datalärare på Fyrisskolan i Uppsala och dessutom utbildningsledare för 
datasektorn. Undervisar i webbdesign, multimedia, programmering, databaser och kommunikation. 
Stephan har undervisat i IT i över 20 år. 
 
Jahangir Almasi: Datalärare på Vallentuna gymnasium i Vallentuna kommun. Undervisar i 
programmering A och B, java, photoshop, webbproduktion, samt individuellt val där html och 
spelprogrammering ingår.  Jahangir är ensam datalärare på skolan för de elever som läser 
naturvetenskapligt program och har undervisat i tre år och undervisar förutom på de olika datakurserna 
även i matematik. Han har också en civilingenjörsexamen från Uppsala universitet.  
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Bilaga 2 
 

Frågor 
 
1. Vilken roll har du när det gäller inköp på skolan? 

 
2. Hur många elever går det på skolan? 
 
3. Ungefär hur många böcker köps in per år på er skola? 

 
4. Hur många bokleverantörer använder ni er av idag, ca? 
- Vilka används för databöcker? 

 
5. Hur ser dataundervisningen ut – Vilka kurser och hur mycket böcker används? 
 
6. Vilken funktion anser du att läroböcker har för undervisningen - vilken funktion fyller det 

(speciellt i data och IT undervisning)? 
 

7. Vilka krav ställs på böckerna? 
 

8. Beskriv hur ett inköp av en helt ny lärobok kan gå till! 
- Hur går beslutet genom organisationen? 
- Hur många och vilka är involverade i beslutet? 
- Hur lång tid tar det? 
- När fattas beslut/görs inköp? (löpande eller vid speciella tidpunkter) 
- Vem tar initiativ? 
 

9. Hur ofta byts böcker ut? (speciellt för data och IT undervisning) 
 
10. Vilka faktorer i skolvärlden och utanför skolan anser du påverkar/begränsar inköp och val av 

böcker? 
- Resurser? 
- Tillgängliga leverantörer? 
- Tillgänglig information från leverantörer? 
- Leverantörsförbindelser och fasta avtal? 
- Regler och lagar från staten? 
- Föräldrar och elever? 
- Övriga? 
 

11. Vilka reklamkanaler använder leverantörerna för att kommunicera? 
- Provexemplar? 
- E-post/direktreklam? 
- Telefonsamtal? 
- Besök? 
- Annonser, i så fall var? 
- Övriga? 
 

12. Hur når reklam/information fram på bästa sätt? – vad lockar mest? 
 
13. När vill man ha information och reklam? 
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14. Söker ni information själva om böcker och leverantörer, i så fall var? 

 
15.  Påverkar bokförlaget (märket) vilket alternativt som väljs? 

 
16. Vem har det formella ansvaret för inköpen - vem får göra beställningar och skriva kontrakt med 

leverantörer? 
 

17. Vilka är med och påverkar vad som köps in? 
 

18. Vem bestämmer i praktiken vad som köps in? 
 

19. Vem eller vilka tar emot reklam och information från leverantörer? 
 

20. Hur upplever du utbudet av leverantörer – Hård konkurrens? 
 

21. Hur stor är skolornas valfrihet? 
 

22. Hur tas inköpsalternativ fram? 
 
23. Hur utvärderas olika alternativ – provexemplar? 

 
24. Vad är viktigast vid inköp? 

 
25. Har vi missat något viktigt och kan vi återkomma via e-post? 

 

 
 
 
 
 
 
 


