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Abstract 
Our study deals with intrapreneurship in local activity. The main purpose of this study 
is to understand, explain and develop the concept of intrapreneurship in local activity 
with the help of existing information, our discussion, and reasoning and with the help 
of theoretical concepts. One reason for the choice of this topic was our pure curiosity 
towards this quite unique and unexplored phenomenon. We know that the term 
intrapreneurship in local activity has not existed longer than about ten years and the 
amount of existing thesis of intrapreneurship in local activity is very few. The 
information about intrapreneurship in local activity is mainly collected by studying 
Örebro´s intrapreneurship policies but also by studying other local authorities in 
Eksjö, Umeå and Västra-Götaland. One purpose of this study was also to create an 
overall picture of intrapreneurship in local activity by studying our pictures from 
reality. This process can be called as hermeneutical spiral and the way we see our 
environment is based on hermeneutics. Another purpose was to find out and develop 
the knowledge of our interviewees about their intrapreneurship in local activity. We 
have deep interviewed four people in local activity to find out and to understand their 
views about intrapreneurship. Our theoretical framework, for example, consists of 
organisation structure and change, decentralization, creativity and learning 
organizations. In our conclusion part we have developed our own definition of 
intrapreneurship in local activity inspired by our advanced knowledge. We have also 
found out that there are two important reasons for the local authorities to choose 
intrapreneurship as their operational mode. The first one is economical and the other 
one is based on cooperation.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Vår uppsats behandlar intraprenader i kommunal verksamhet med inriktning mot att 
förstå, förklara, utvidga och utveckla själva begreppet intraprenad genom befintlig 
information, vårt eget resonemang och teoretiska kopplingar. Anledningen till att vi 
just valt detta ämne grundar sig i vår nyfikenhet på detta relativt outforskade fenomen. 
Intraprenader har inte förekommit som begrepp inom den kommunala verksamheten 
mer än drygt tio år. Efter vi förundersökt ämnet, visar det sig att intraprenad och 
intraprenader är ett relativt outforskat område och antalet uppsatser som tidigare är 
skrivna om just intraprenader är mycket få. Den information vi funnit utgörs till 
största delen av Örebro kommuns, men även andra kommuners respektive 
intraprenadpolicies och det arbete som gjorts kring dessa. Större delen av den 
befintliga informationen kommer att utgöras av intraprenadfakta från Eksjö kommun, 
Umeå kommun, Västra Götalandsregionen och Örebro kommun. 
 
Avsikten med uppsatsen är att titta på helhetsbilden av fenomenet intraprenad i 
kommunal regi genom att sätta ihop de olika verklighetsbilder vi skapat för att på så 
sätt bilda en sorts hermeneutisk spiral och därför kan vi konstatera att vårt sätt att 
arbeta i denna uppsats och se på omgivningen liknar till stora delar det hermeneutiska 
synsättet. Ett annat syfte med denna uppsats är att ta fram och utveckla den kunskap 
om intraprenader som finns hos våra intervjupersoner och detta har vi gjort genom att 
bland annat djupintervjua fyra personer för att på så sätt också få fram 
respondenternas egna tankar och åsikter kring intraprenader. Vad gäller vår teoretiska 
referensram, använder vi oss av olika centrala begrepp förknippade med 
intraprenader, exempelvis organisationsstruktur- och förändring, decentralisering, 
beslutsfattande, kreativitet och lärande organisation.  
 
Utifrån de tankar som framkommit när vi först började diskutera och resonera kring 
begreppet intraprenader formulerade vi ett antal intressanta frågor vilka vi såg som ett 
första steg mot vårt syfte med arbetet. Runt dessa frågor har vi sedan samlat in fakta 
främst i form av intraprenadpolicies som Eksjö kommun, Umeå kommun och Västra 
Götalandsregionen utarbetat. Vi har också använt oss av de 
intraprenadansökningshandlingar som inkommit till Örebro kommun. I nästa steg har 
vi samlat våra egna tankar av dem och vad de kan innebära. Därefter har vi analyserat 
det material som hittills framkommit och utifrån vår analys försökt identifiera 
kopplingar till olika teoretiska begrepp. För att ytterligare utvidga våra egna 
resonemang har vi genomfört intervjuer med olika personer med anknytning till 
intraprenader. För att få en djupare insikt i och förståelse för fenomenet intraprenad 
har vi granskat all information och dragit paralleller utifrån allt material vi samlat in 
och erhållit från tidigare avsnitt med hjälp av intraprenadpolicies och 
intraprenadansökningshandlingar, intervjuer och teoretiska begrepp. I den avslutande 
diskussionen representeras bland annat vår egen definition på begreppet intraprenad, 
inspirerats av vår utvecklade kunskap av intraprenader och att vi finner två 
övergripande anledningar till varför kommuner väljer att införa intraprenader: en 
ekonomisk och en medarbetarorienterad. 
 
 



Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING..................................................................................................................................................- 1 - 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................... - 1 - 
1.2 PROBLEMDISKUSSION................................................................................................................................ - 2 - 
1.3 FRÅGESTÄLLNING ..................................................................................................................................... - 3 - 
1.4 SYFTE........................................................................................................................................................ - 3 - 
1.5 AVGRÄNSNING.......................................................................................................................................... - 3 - 
1.6 MÅLGRUPP................................................................................................................................................ - 3 - 
1.7 DISPOSITION.............................................................................................................................................. - 4 - 

2. METOD .........................................................................................................................................................- 5 - 

2.1 ÄMNESVAL................................................................................................................................................ - 5 - 
2.2 UNDERSÖKNINGSFILOSOFI OCH ANGREPPSSÄTT........................................................................................ - 5 - 
2.3 KUNSKAPSBIDRAG OCH SPRÅKUTVECKLING GENOM EN KVALITATIV UNDERSÖKNING.............................. - 6 - 
2.4 ATT FÅNGA VERKLIGHETEN ...................................................................................................................... - 8 - 
2.5 TROVÄRDIGHET......................................................................................................................................... - 8 - 

3. INTRAPRENADER......................................................................................................................................- 9 - 

3.1 SÅ FUNGERAR KOMMUNERNA................................................................................................................... - 9 - 
3.2 VAD ÄR EN INTRAPRENAD? ..................................................................................................................... - 10 - 
3.3 VARFÖR SKA EN KOMMUN HA INTRAPRENADER? .................................................................................... - 11 - 
3.4 HUR BILDAS EN INTRAPRENAD OCH VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR LYFTS FRAM? ........................................ - 14 - 
3.5 VAD UPPNÅS MED HJÄLP AV INTRAPRENADER OCH VAD BLIR RESULTATET?........................................... - 15 - 
3.6 SAMMANFATTNING ................................................................................................................................. - 16 - 

4. KOPPLINGAR TILL TEORETISKA BEGREPP, DEL 1 ....... ..............................................................- 18 - 

4.1 STRUKTURBESKRIVNING......................................................................................................................... - 18 - 
4.2 DECENTRALISERING................................................................................................................................ - 21 - 
4.3 FÖRÄNDRING OCH DRIVKRAFTER............................................................................................................ - 23 - 
4.4 SAMMANFATTNING ................................................................................................................................. - 24 - 

5. DJUPARE FAKTA .....................................................................................................................................- 25 - 

5.1 HUR SER BAKGRUNDEN TILL INFÖRANDET AV INTRAPRENADERNA UT? ..................................................- 25 - 
5.2 HUR TOLKAR NI BEGREPPET INTRAPRENAD OCH VAD INNEBÄR DET ATT VARA INTRAPRENAD? .............. - 27 - 
5.3 VAD SES SOM DE STÖRSTA SKILLNADERNA MED ATT ÖVERGÅ I INTRAPRENAD OCH VILKA FÖRDELAR 

RESPEKTIVE NACKDELAR SES? ...................................................................................................................... - 28 - 
5.4 HUR SER FRAMTIDEN UT?........................................................................................................................ - 30 - 
5.5 SAMMANFATTNING ................................................................................................................................. - 31 - 

6. KOPPLINGAR TILL TEORETISKA BEGREPP, DEL 2 ....... ..............................................................- 33 - 

6.1 LÄRANDE ORGANISATION OCH SJÄLVSTYRE............................................................................................ - 33 - 
6.2 HUMANKAPITAL ...................................................................................................................................... - 35 - 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION..................................................................................................................- 36 - 

7.1 ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING........................................................................................................ - 36 - 
7.2 VÅR DEFINITION...................................................................................................................................... - 37 - 
7.3 VÅRA EGNA AVSLUTANDE TANKAR ......................................................................................................... - 37 - 

 
KÄLLFÖRTECKNING 
 



 - 1 - 

1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

”For an organisation to gain competitive advantage through 
innovation, individuals or groups must think outside the square.”1 

 
I det privata näringslivet sker dagligen förändringar som syftar till att förbättra och förstärka 
den egna organisationen och för att säkra dess överlevnad och konkurrensförmåga på 
marknaden. Citatet ovan pekar just på vikten av förändring, att tänka utanför ramarna, som ett 
medel för att öka lönsamhet och konkurrenskraft. Även inom den offentliga sektorn sker 
förändringar, om än kanske inte lika ofta eller snabbt som det tycks göra i det privata 
näringslivet.  
 
Den offentliga verksamheten i stora delar av världen har sedan drygt 20 år genomgående 
förändrats. Det privata näringslivet har utgjort den största inspirationskällan och det är också 
därifrån förebilderna oftast hämtats. Drivkraften bakom viljan att förändras kan hänföras till 
bland annat medborgarnas krav på inflytande och valfrihet över den offentliga servicen. 
Förändringarna innebär bland annat att uppmuntra konkurrens, att stärka medborgarnas makt 
genom att förlägga kontrollfunktionerna ute i samhället i stället för inne i byråkratin, fokus på 
output snarare än input, att styras av mål mer än av regler och att betrakta brukarna som 
kunder. Karaktärsdrag som intäktsfinansiering, decentraliserat beslutsfattande, 
marknadsorientering och ett samspel mellan den offentliga och den privata sektorn för att lösa 
de gemensamma problemen har kunnat utläsas. Där vi i Sverige tydligast märkt av denna 
omvandling av den offentliga sektorn är i kommuner och landsting, vilket ju egentligen är 
självklart eftersom det är där den serviceproduktion sker som vi medborgare kommer i daglig 
kontakt med. Det som lyfts fram som de viktigaste förändringarna inom den kommunala 
verksamheten och som påbörjades på 1990-talet, är de inre arbetsformerna. Dessa inre 
arbetsformer kan till exempel vara den politiska organisationen som består av nämnder, men 
också införandet av nya verksamhetsformer, i form av både nya produktions- och driftsformer 
samt nya styrsystem. 2 
 
Det är just nya driftsformer av kommunal verksamhet som fångat vårt intresse, främst 
eftersom vi här i Örebro kommun det senaste året på nära håll kunnat följa de förändringar 
som är på gång i och med antagandet av en intraprenadpolicy. Örebro kommun antog den 28 
februari 2007 en intraprenadpolicy, med syfte att ”utveckla nya styrformer, uppmuntra till att 
utveckla idéer i verksamheterna och därmed uppnå en bättre kvalitet. Ge möjlighet till ökat 
engagemang samt större inflytande och delaktighet för personalen, vilket sannolikt medför en 
bättre arbetsmiljö. Dra lärdomar som kan överföras till hela organisationen.” Hittills är fyra av 
totalt åtta planerade intraprenader helt eller delvis genomförda. De kommunala förskolorna i 
Varberga i Örebro blev i år först med att införa den nya driftsformen. Örebro kommun är dock 
inte först ut med att införa intraprenader som driftsform, många andra kommuner i Sverige 
använder sig också av denna nya syn på kommunal verksamhet. Bland annat utmärker sig 
Umeå kommun, Eksjö kommun och Västra Götalandsregionen när det gäller deras respektive 

                                                 
1 Robinson, Mark (2001) The Ten Commandments of Intrapreneurs, New Zealand Management, vol.48, nr 11, s. 
96. 
2 Johansson, Anders (2003) Offentlig kultur i omvandlig, om prestationsfinansiering och konkurrensutsättning av 
offentlig verksamhet, s.16. 
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arbete med just intraprenader. Intraprenad är alltså ett relativt nytt begrepp och återfinns 
främst inom offentlig sektor.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Intraprenader skulle kunna beskrivas som att ”starta eget” i kommunal regi. De anställda ges 
friheten att kunna fatta sina egna beslut utifrån de behov de anser finns i verksamheten men 
det kommunala skyddsnätet finns hela tiden med om något inte skulle fungera. Att bli 
entreprenör kan tyckas vara ett för stort och riskfyllt steg för en anställd att ta, vilket kan göra 
att denne istället väljer att bli intraprenör. En annan dimension av begreppet intraprenad 
skulle enligt vår uppfattning vara, att denna driftsform kan sägas vara ett sätt för två 
ideologier att mötas på halva vägen, en bro mellan de som anser att privatisering utgör den 
bästa formen och de som vill ha kvar det samhällsstyrda tänkandet. Eller är det till och med så 
att intraprenader kan ses som ett steg på vägen mot en avveckling och privatisering av de 
samhällsstyrda verksamheterna? En slags första etapp mot ökad andel entreprenader i 
kommunerna? En mängd olika tolkningar dyker upp hos oss, vilket gör att vi vill veta mer.  
 
När vi försöker hitta åtminstone någon slags generellt innebörd och förklaring till begreppet 
intraprenad så hittar vi ingenting. Vi stöter däremot på begreppet intrapreneurship 
(intraprenörskap), vilket först myntades av Gifford Pinchot3 och som kommer från orden 
corporate entrepreneurship. Vi förstår att exempelvis intraprenörskap och entreprenörskap är 
nära besläktade, vilket också ger att intraprenör4 och entreprenör5 samt intraprenad och 
entreprenad är det. Eftersom vi inte hittar ens en enda definition som kunde förklara 
innebörden av begreppet intraprenad blev vi ännu mer entusiastiska att ta reda på och utforska 
själva fenomenet och dess innehåll, istället för att bara nöja oss att få fram själva definitionen. 
 
Efter att vi gjort en tämligen omfångsrik förundersökning visar det sig att intraprenad och 
intraprenader är ett relativt outforskat område och antalet uppsatser som tidigare är skrivna 
om just intraprenader är mycket få. Den information vi funnit utgörs till största delen av 
Örebro kommuns, men även andra kommuners respektive intraprenadpolicys och det arbete 
som gjorts kring dessa. Det material vi hittar gör att vi vill ställa allt fler frågor omkring 
intraprenad och vi vill också få svar på dessa frågor och funderingar genom att fördjupa oss i 
själva ämnet intraprenad i kommunal verksamhet. Detta tämligen nya begrepp leder oss först 
till Örebros intraprenaders tankar och verklighet: 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Pinchot, Gifford (1985) Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Corporation to Become an 
Entrepreneur, Harper & Row, New York. 
4 Intraprenör kan definieras som person som arbetar och har rollen som förnyare av affärsverksamheten inom ett 
större företag eller en offentlig förvaltning. En del intraprenörer fortsätter att arbeta inom den stora 
organisationen som ledare för affärsutvecklingsprojekt och vissa ”avknoppas” för att kunna starta egna företag 
där den tidigare arbetsgivaren oftast stannar som kund. Källa: Nationalencyklopedin 
5 Entreprenör kan definieras som driftig och företagsam person som skapar nytt användarvärde. En entreprenör 
kan vara verksam inom affärsvärlden genom att skapa nya varor eller tjänster, till exempel nya råvarukällor, nya 
distributionskanaler eller en ny organisation av affärsverksamheten. Entreprenören kan även vara verksam inom 
den offentliga sektorn med bland annat förnya skola, sjukvård eller politik. Till slut kan en entreprenör skapa nya 
ideella verksamheter som inte primärt styrs av marknadsregler eller offentliga krav. Källa: Nationalencyklopedin 
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”Vi kände att vi ville prova något nytt, gå vidare och det här 
känns som en rolig utmaning. Vi har funderat länge över  hur 

vi skulle utveckla verksamheten.” 6 
 

Orden tillhör Pia Idestål och Ulla-Maj Bondeson som är rektorer på Varberga förskola, den 
intraprenad som redan är i drift i Örebro kommun. De kände att det var ett för stort steg att 
starta eget och fann att denna organisationsform var intressantare och verkligen någonting att 
se fram emot7. Men vad innebär egentligen en intraprenad? Varför vill en kommunal 
verksamhet bli intraprenad och vilka fördelar ser kommunen med att införa intraprenader som 
driftsform? 
 

1.3 Frågeställning 
 

• Vad är en intraprenad? 
• Hur uppfattas och tolkas intraprenader av våra undersökningskommuner: Eksjö 

kommun, Umeå kommun, Örebro kommun och Västra Götalandsregionen? 
 

1.4 Syfte 
Vår utgångspunkt är att utifrån olika kommuners intraprenadpolicys samt Örebro kommuns 
intraprenadansökningar och verksamhetsberättelser skapa förståelse för intraprenader i 
kommunal verksamhet. Vidare vill vi beskriva och utveckla detta fenomen genom att jämföra 
denna information med material bestående av intervjuer från människor med anknytning till 
intraprenader i verkligheten. 
 

1.5 Avgränsning 
Enligt oss är en intraprenad något som förekommer i offentlig sektor, även om vi också har 
stött på begreppet i viss organisationsteori där intraprenader beskrivits i privata 
organisationer, men med tanke på vår inriktning mot kommunal verksamhet begränsar vi oss 
till intraprenader i offentlig verksamhet. Uppsatsen avgränsas empiriskt och geografiskt till 
primärkommunerna Eksjö kommun, Umeå kommun och Örebro kommun samt 
landstingskommunen Västra Götalandsregionen, i arbetet använder vi ordet kommun för 
samtliga. Vi kommer att i teorikapitlen enbart övergripande beröra olika teoretiska begrepp 
som vi anser vara av vikt för vårt syfte. Teorikapitlen bygger på våra egna resonemang och 
slutsatser vi drar från empirin, vilka vi sedan kopplar till olika teoretiska begrepp så som 
organisationsförändring, decentralisering, kreativitet och lärande organisation. 
 

1.6 Målgrupp  
Den här uppsatsen riktar sig till kommuner som funderar på att införa intraprenader eller 
kommuner som redan idag använder sig av denna driftsform. Vi tror också att det finns ett 
allmänt intresse för detta arbete, eftersom det beskriver en relativt ny driftsform och 
effekterna av den.  

                                                 
6www.orebro.se/barnochutbildning/forskolaochfamiljedaghem/merinformation/forskolornaivarbergaforstutsomi
ntraprenad.4.748886bc11463dec5c080008838.html. 07-11-14 
7www.orebro.se/barnochutbildning/forskolaochfamiljedaghem/merinformation/forskolornaivarbergaforstutsomi
ntraprenad.4.748886bc11463dec5c080008838.html. 07-11-14 
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1.7 Disposition 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

2. Metod 

3. Intraprenader  

4. Teorikoppling 1) 

5.  Djupare fakta 

6. Teorikoppling 2) 

7. Slutdiskussion 

Vår uppsats präglas av hermeneutisk forskningsfilosofi, det vill 
säga vi vill förstå, förklara, utvidga och utveckla begreppet 
intraprenad i kommunal verksamhet. Att tillämpa ett 
hermeneutiskt synsätt innebär i vårt fall att detta ger grunden till 
och parallellt påverkar utseendet och strukturen till hela 
upplägget. I uppsatsens inledning presenteras vår 
problembakgrund, problemdiskussion, aktuell frågeställning, 
syfte, avgränsning och målgrupp. I kapitel 2 presenteras vår 
metod där upplägget, rubrikerna och innehållet kännetecknas 
och inspireras av ett hermeneutiskt synsätt. Kapitel 3 
”Intraprenader”  är indelat i olika avsnitt där dessa avsnitt 
grundar sig på våra egna frågor kring begreppet intraprenader. 
Vi inleder kapitlet med en kort förklarande text om hur Sveriges 
kommuner fungerar. Efter detta kommer fakta insamlat från 
Umeå, Eksjö och Örebro kommuners samt Västra 
Götalandsregionens intraprenadpolicys. Vi har även här använt 
oss av intraprenadansökningshandlingar från Örebro kommun. 
Som avslutande del kommer vår egen tolkning och 
sammanfattning av avsnittsfrågan. Till sist avslutar vi hela 
kapitlet genom att sammanfatta de viktigaste synpunkterna och 
uppfattningarna. 

1.7.1 Figur: Uppsatsens disposition 
Källa: Egen framställan 
 
I kapitel 4, ”Teorikoppling 1)”, använder vi oss av informationen om intraprenader från föregående 
kapitel, för att utifrån detta hitta kopplingar till olika teoretiska begrepp och på så sätt kunna fördjupa 
kunskapen om intraprenader. Kapitel 5 ”Djupare fakta”  syftar till att ge en djupare inblick genom vårt 
intervjumaterial. Detta kapitel är uppdelat utifrån våra intervjufrågor och vi börjar med att under varje 
fråga först presentera de svar vi fått från Umeå kommun, Eksjö kommun och Västra Götalandsregionen. 
Därefter följer svaren från personerna i Örebro kommun, med vilka vi gjort personliga intervjuer. Några av 
frågorna saknar tyvärr svar från alla tillfrågade personer. I kapitel 6, ”Teorikoppling 2)”, fortsätter vi att 
utifrån all fakta om intraprenader samt våra egna tankar och resonemang, som presenterats i de tidigare 
kapitlen, hitta kopplingar till olika teoretiska begrepp, för att fördjupa kunskapen om intraprenader. I 
kapitel 7, Slutdiskussion, sammanställer vi vår hermeneutiska process genom att presentera den kunskap 
vårt uppsatsprojekt har genererat och bidragit med när det gäller intraprenader i kommunal verksamhet. Vi 
presenterar vår egen definition på intraprenader i kommunal verksamhet och avslutar med våra egna tankar 
kring ämnet.   
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2. Metod 
 

2.1 Ämnesval 
Vår uppsats kommer att behandla intraprenader i kommunal verksamhet med inriktning mot 
att förstå, förklara, utvidga och utveckla själva begreppet intraprenad genom befintlig 
information, vårt eget resonemang och teoretiska kopplingar. Anledningen till att vi just valt 
detta ämne grundar sig i vår nyfikenhet på detta relativt outforskade fenomen. 
 
Vi vill framhäva här, för att underlätta för läsaren att följa våra tankar, att vi uppfattar 
begreppet intraprenad som ett fenomen, vilket förekommer i kommunal verksamhet och i 
offentlig sektor. Med begreppet intraprenader anser vi de människor som arbetar och är 
involverade i intraprenadverksamhet. 
 
Större delen av den befintliga informationen kommer att utgöras av intraprenadfakta från 
Eksjö kommun, Umeå kommun, Västra Götalandsregionen och Örebro kommun. 
Anledningen till att vi valt att undersöka och granska just dessa kommuners intraprenader och 
intraprenadverksamhet, var att vi för att få en så nyanserad bild som möjligt ville att 
uppsatsens fakta- och empiridelar skulle bestå av kommuner som befinner sig i olika stadier 
av intraprenadarbetet. Eftersom Örebro kommun befinner sig i startskedet valde vi att även 
använda oss av Eksjö kommun, Umeå kommun och Västra Götalandsregionen, vilka kommit 
längre när det gäller arbetet med intraprenader i kommunal verksamhet. Genom att vi valt 
kommuner och en region som befinner sig i olika stadier av intraprenadverksamhet får vi 
ytterligare möjligheter att hitta och upptäcka nya mönster och synpunkter som hjälper oss att 
förstå, förklara och utveckla fenomenet intraprenad i kommunal verksamhet.  
 
 

2.2 Undersökningsfilosofi och angreppssätt 
Vi vill försöka förstå människors upplevelser och erfarenheter av intraprenader men även de 
styrdokument och rapporter som finns gällande denna driftsform, för att på så sätt göra vår 
egen tolkning av vad intraprenader innebär. Det är vår uppfattning, att vi genom att ha läst in 
oss på ämnet intraprenader bättre kan förstå språket de människor som är verksamma i 
intraprenaderna använder, men också de situationer som intraprenadarbetet ger upphov till i 
kommunal verksamhet. Vi förmedlar vår förståelse av intraprenader för läsaren genom de 
tolkningar och analyser vi gör. Avsikten med uppsatsen är att titta på helhetsbilden av 
fenomenet intraprenad i kommunal regi genom att sätta ihop de olika verklighetsbilder vi 
skapat för att på så sätt bilda en sorts hermeneutisk spiral8. Vårt sätt att arbeta och se på 
omgivningen liknar till stora delar det hermeneutiska synsättet9. Vårt arbete utgår ifrån de 
frågor vi ställde oss när vi först kom i kontakt med begreppet intraprenader och det är utifrån 
dessa vi bygger utvecklingen av begreppet. Det hermeneutiska synsättet bygger även på att 
det finns många olika sätt att tolka verkligheten på10. Detta synsätt framträder också i vår 
studie genom de många jämförelser vi gör, till exempel mellan de erfarenheter och resultat 
som framkommit hos andra kommuner som arbetat med intraprenader en längre tid (vilket 
kan sägas representera respektive kommuns verklighet i vår uppsats), men också genom 

                                                 
8 Patel , Runa och Tebelius, Ulla (1987) Grundbok i forskningsmetodik, s. 35 
9 Patel & Tebelius (1987) s. 32 ff. 
10 Bjerke, Björn (2005) Förklara eller förstå entreprenörskap?, s. 63 
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jämförelser mellan personer som befinner sig i olika stadier och positioner av 
intraprenadarbetet i Örebro kommun (detta kan sägas representera Örebro kommuns 
verklighet i vår uppsats). Tidens gång medför förändringar, vilket för oss också kommer att 
innebära att tolkningen av begreppet intraprenad kommer att förändras, något som medför att 
det inte går att se något egentligt slut på tolkningsprocessen i och med avslutandet av denna 
uppsats.  
 
Vi anser att våra undersökningskommuner är unika eftersom de formas och påverkas av olika 
omständigheter och individer, vilket tyder på att vi delar tankar med interpretivismen11. Även 
de personer vi valt att intervjua bildar en unik och speciell grupp av människor som har 
kunskap om intraprenader. Det är framför allt respondenternas kunskap om intraprenader och 
deras agerande som bestämmer och färgar hur intraprenader i verkligheten uppfattas och 
förstås idag och i framtiden i vår studie. Vi anser inte att respondenternas kunskap om 
intraprenader är objektivt given utan istället ett resultat av olika erfarenheter och lärdomar. 
Genom de beskrivningar och begrepp av intraprenader som respondenterna ger skapas en typ 
av verklighet som kan sägas vara socialt konstruerad12. Denna information har sedan 
kompletterats och berikats med hjälp av intervjuer och vetenskapliga artiklar för att kunna 
utveckla och skapa lämpliga teorier. Detta tillvägagångssätt liknar ett induktivt angreppssätt, 
där det centrala är att forskaren oftast har en begränsad förståelse av ett aktuellt 
undersökningsämne13. Då relevant information om ämnet till stora delar saknades i form av 
litteratur gjorde det att faktorer som kännetecknar ett deduktivt angreppssätt inte kändes 
relevant för oss, då huvuddraget i ett deduktivt angreppssätt är att utgå just från befintlig teori 
och möjliga hypoteser för att utifrån detta dra slutsatser om enskilda fall eller händelser14.  
 
 

2.3 Kunskapsbidrag och språkutveckling genom en kva litativ 
undersökning 
Vi ser vår kunskapsutveckling som en process med en start- och en slutpunkt. Startpunkten 
representeras av vår förkunskap om ämnet intraprenader, vilken under arbetets gång utvecklas 
och berikas genom tillförelse av ny kunskap från många olika håll. Slutpunkten representeras 
av arbetets färdigställande och då är också vår förväntning att kunskapen förändrats och 
utvecklats många gånger om. Målet är att i slutändan kunna presentera en genomarbetad 
kunskap som också kan bidra till utvecklingen av ämnet intraprenad och som parallellt kan 
resultera i mer allmängiltig kunskap om intraprenader.  
 
Vi anser att kunskap är knuten till människor15 och vårt syfte med denna uppsats är att ta fram 
och utveckla den kunskap om intraprenader som finns hos våra intervjupersoner. Eftersom vi 
använder oss av en kvalitativ undersökning genom bland annat djupintervjuer, kommer den 
information som framkommer att bidra till specifik kunskap, tolkad av oss från 
intervjupersonernas berättelser. Denna specifika kunskap kommer vi sedan att använda 
tillsammans med den mer övergripande informationen om intraprenader som vi fått från olika 
kommuner, för att dessa olika delar tillsammans ska kunna ge en helhetsbild av begreppet 
intraprenad. Vi kommer hela tiden att genomgående analysera den information som 

                                                 
11 Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adrian (2003)  Research Methods for Business Students s. 84 
12 Bjerke (2005), s. 68 
13 Backman, Jarl (1998) Rapporter och uppsatser, s. 48; Olsson, Henry & Sörensen, Stefan (2007) 
Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, s. 32; Saunders et al (2003), s. 393 ff. 
14 Babbie, Earl (2007) The Practice of Social Research, s. 22; Olsson & Sörensen (1997), s. 32 
15 Norén, Lars (1995) Tolkande företagsekonomisk forskning, s. 76 
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framkommer och genom dessa analyser upptäcka och se kopplingar till olika teoribegrepp. Vi 
ser även ett allmängiltigt intresse för denna uppsats, då själva kärnan av innebörden i 
intraprenader som driftsform kan sägas vara ett sätt för organisationer att möta omvärlden och 
de skiftande förutsättningar som finns där.  
 
Vi anser att språket är det som utgör grunden för vår livssyn och för hur vi förstår vår egen 
tillvaro. Eftersom andra människor också använder sig av språket för att definiera sin värld 
och sina upplevelser har vi en möjlighet att förstå varandra. Vi tror inte att det finns ett 
neutralt och värderingsfritt språk, eftersom det människor uttrycker genom språket grundar 
sig i deras egna unika livserfarenheter. Vi ser språket som ett sätt att visa våra tankar och 
resonemang, vilket gör att vi skapar ett gemensamt språk utifrån ämnet intraprenader. Vi 
använder oss också av olika liknelser och kopplingar till teoretiska begrepp, för att på så sätt 
utveckla språket och samtidigt öka vår allmänna förståelse för intraprenader.  
 
I vårt fall ser vi datainsamlingen som en process där olika människors livssyn och 
erfarenheter bildar denna del. Vår teoretiska referensram är snarare en sammansättning av 
olika centrala begrepp vi själva kopplat till intraprenader än det vanliga förfarandet med ett 
deduktivt angreppssätt, där utgångspunkten för arbetet utgörs av olika befintliga teorier 
och/eller modeller. Vi betecknar vår undersökning som en fallstudie16, där våra 
undersökningsenheter utgörs av tre primärkommuner (Umeå, Eksjö och Örebro) och en 
landstingskommun (Västra Götalandsregionen). När det gäller Umeå, Eksjö och Västra 
Götalandsregionen har vi använt oss av intraprenadpolicys och andra offentliga dokument om 
intraprenader samt intervjumaterial insamlat via e-mail från respektive kommuns 
intraprenadansvarige. Vi valde att djupintervjua personer som är involverade i 
intraprenadarbete i Örebro kommun eftersom vi var nyfikna på hur det ser ut i vår 
hemkommun. På grund av begränsad tid valde vi att ställa frågor till Umeå kommun, Eksjö 
kommun och Västra Götalandsregionen via e-mail, för att på så sätt fördjupa vår kunskap 
kring vissa frågor. Genom att djupintervjua Örebro kommuns intraprenadansvarige och 
intraprenader, det vill säga genom att träffa dessa personer och be dem ganska fritt berätta om 
sin bakgrund och sin roll inom intraprenadverksamheten såg vi som ett centralt steg för att 
erhålla utökad information om just Örebro kommuns intraprenadverksamhet. Eftersom 
Örebro kommuns intraprenader befinner sig i startskedet av driftsinförandet finns det inte 
mycket befintlig information om deras intraprenadverksamhet offentligt dokumenterad och 
därför ansåg vi det viktigt att djupintervjua just dem. 
 
Örebro kommun befinner sig som sagt, till skillnad från Umeå, Eksjö och Västra 
Götalandsregionen, i startskedet av intraprenadinförandet, vilket har gjort att vi främst fått 
möjlighet till en annan typ av information i form av tankar och förväntningar gällande 
intraprenad som driftsform. Eftersom vi endast har en begränsad tid till förfogande för detta 
arbete, kan vi inte följa intraprenadernas utveckling i Örebro kommun över tid, men för att 
ändå få med ett visst tidsperspektiv använder vi oss av olika kommuner vars intraprenadarbete 
ligger i andra stadier än just startskedet. Anledningen till att vi genomfört denna studie med 
explorativ17 karaktär är att vi är nyfikna på begreppet intraprenad, och vi vill genom att förstå, 
förklara och utveckla detta begrepp tillfredsställa denna nyfikenhet. 
 
 

                                                 
16 Backman (1998), s. 49; Babbie (2007), s. 298 
17 Babbie (2007), s. 88; Olsson & Sörensen (2007), s. 29  
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2.4 Att fånga verkligheten 
I vår studie kommer vi att använda oss av primärdata18 i form av människors erfarenheter och 
åsikter, vilka vi samlar in genom intervjuer. Vår sekundärdata19 utgörs av intraprenadpolicys 
och andra offentliga dokument rörande intraprenader författade av våra 
undersökningskommuner, vilket kommer att berika och komplettera det material vi själva 
samlat in genom intervjuer. För att ytterligare berika vår undersökning med olika teoretiska 
begrepp har vi tagit hjälp av vetenskapliga artiklar, som vi har funnit genom tertiärdata20, 
vilket i vårt fall är Örebro universitets egen vetenskapliga databas Elin. Inför denna studie har 
vi valt att intervjua personer som själva är delaktiga i den företeelse eller händelse som vi 
studerar.21 Vi har genomfört tre djupintervjuer22, för att på så sätt få fram respondenternas 
egna tankar och åsikter kring intraprenader och i största möjliga mån undvika att vi själva 
färgar den information som framkommer. En av intervjuerna är med Örebro kommuns 
intraprenadansvarige, Hans-Göran Högquist, och de andra med två av kommunens 
verksamheter, Varberga förskolor som är intraprenad sedan den 1 september 2007 och 
Klosterbackens vårdboende som övergick till intraprenad 1 januari 2008. Inför 
djupintervjuerna har vi förberett oss med hjälp av en intervjuguide där vi tagit upp de 
viktigaste idéer och aspekter bakom intraprenader som vi vill få besvarade och beskrivna 
genom våra intervjuer. Vi har gjort ett strategiskt urval23 eftersom vi strävade efter att 
intervjua de personer som har mest kunskap om ämnet intraprenad. För att skaffa oss mer 
ingående information om de andra undersökningskommunernas intraprenadarbete valde vi att 
utforma semistrukturerade frågor som vi sedan skickat via mail till respektive kommuns 
intraprenadansvarige.  
 
 

2.5 Trovärdighet  
Vårt syfte med denna undersökning är att förstå, förklara, utvidga och utveckla begreppet 
intraprenad, vilket vi gör genom att tolka människors verklighetsbild av intraprenader samt 
den befintliga informationen om intraprenader. För att vårt arbete ska kunna sägas ha en hög 
validitet krävs trovärdighet24, vilket innebär att vi måste sträva efter att fånga aktörernas 
verklighet och beskriva denna verklighet på ett sätt som överensstämmer med hur aktörerna 
uppfattar och upplever den. Vi har spelat in de personliga intervjuer vi gjort, för att undvika 
att viktig information skulle glömmas bort eller feltolkas och på så sätt minska 
tillförlitligheten. Eftersom vi valde att ställa frågor till Umeå kommun, Eksjö kommun och 
Västra Götalandsregionens intraprenadansvariga via e-mail syftade vi på att få svar på just de 
frågor som vi såg viktiga att få svarade på utifrån vårt syfte och frågeställning, men en annan 
och viktig anledning var också att intraprenadpolicys och andra offentliga dokuments giltighet 
och tillämplighet som vi hittat på Internet, skulle bestyrkas av dessa intervjupersoner och 
deras kunskap om respektive kommuns intraprenader. Vi är också medvetna om att de fakta vi 
samlat in om Umeå kommuns, Eksjö kommuns, Örebro kommuns och Västra 
Götalandsregionens intraprenader och intraprenadverksamhet samt våra intervjuer till viss del 
är färgade och vinklade till respektive kommuns eller regions fördelar. Den fakta vi samlat in 
är också färgad av de personer som svarat på våra frågor. 

                                                 
18 Saunders et al (2003), s. 51 
19 Saunders et al (2003), s. 51  
20 Holme & Solvang (1997), s. 104 
21 Holme & Solvang (1997), s. 104 
22 Saunders et al (2003), s. 246 ff. 
23 Saunders et al (2003), s. 175 
24 Norén, (1995), s. 85 f. 
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3. Intraprenader 
 
 

3.1 Så fungerar kommunerna 
På Sveriges kommuner och landstings hemsida hittar vi följande beskrivning av hur Sverige 
styrs: ”I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, 
på regional nivå landsting/regioner och på den lokala nivån är det kommunen. Staten beslutar 
om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra.” 25

 

 
Kommunernas uppgift är att sköta de lokala uppgifterna, alltså den samhällsservice som finns 
där vi bor. De viktigaste uppgifterna utgörs av förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. 
Vissa verksamheter är kommunerna enligt lag skyldiga att tillhandahålla, medan andra 
verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.26 Kommunernas verksamhet styrs 
av kommunallagen, vilken i sin tur ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Det betyder 
att kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter 
och hur de ska fördela sina resurser. De får till exempel själva bestämma hur stor skatten ska 
vara. Enligt Sveriges kommuner och landstings hemsida ger det kommunala självstyret 
mervärden i form av effektivitet, helhetssyn och närhet. 27  
 
Det högsta beslutande organet utgörs av kommunfullmäktige, där det sitter folkvalda politiker 
som väljs vart fjärde år. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens budget och tar 
beslut om hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala. Kommunfullmäktigen beslutar 
också vilka nämnder som ska finnas i kommunen och väljer ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen och nämnderna samt väljer de revisorer som granskar kommunens 
verksamhet. Kommunstyrelsen i sin tur utses av kommunfullmäktige och det är deras uppgift 
att leda och samordna allt arbete inom kommunen samt ansvara för kommunens ekonomi. I de 
olika nämnderna arbetar politiker och det är i nämnderna som ansvaret för det dagliga arbetet 
inom kommunen vilar. I praktiken är det dock tjänstemännen som utför det dagliga arbetet i 
nämnderna, inte politikerna. Det är också i nämnderna som förberedandet av ärenden som ska 
beslutas av fullmäktige sker och det är nämndernas uppgift att genomföra de beslut som fattas 
i fullmäktige.28 
 

                                                 
25 www.skl.se/artikel.asp?A=5031&C=445.  05-12-07  
26 www.skl.se/artikel.asp?C=445&A=5177.  04-12-07  
27 www.skl.se/artikel.asp?A=5031&C=445. 04-12-07  
28 www.skl.se/artikel.asp?A=5031&C=445. 05-12-07 
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3.2 Vad är en intraprenad? 
 
Fakta från intraprenadpolicys 
På Sveriges kommuner och landstings hemsida hittar vi följande förklaring på kommunal regi 
genom intraprenad: ”Kan vara av två former: 1) verksamhet som fått stort eget delegerat 
ansvar med tydliga ekonomiska förutsättningar, 2) kommunal verksamhet som "vunnit" en 
upphandling. Upphandlingen avbryts då och verksamheten ligger kvar inom kommunen och 
drivs i egen regi med samma förutsättningar som ett privat företag. Kan till exempel vara ett 
äldreboende som fortfarande drivs inom den egna förvaltningen, men efter i princip samma 
förutsättningar som om verksamheten hade lagts ut på en privat entreprenad.” 29 
 
När vi jämfört olika kommuners definitioner på intraprenad så har vi funnit att bland annat 
Eksjö kommun30, Umeå kommun31 och Västra Götalandsregionens32 ligger nära varandra, då 
alla tre definierar begreppet som en resultatenhet med ökade befogenheter, där ökat ansvar är 
kopplat till verksamhet, anställda och ekonomi. Intraprenadverksamhet syftar på att följa så 
företagsliknande former som möjligt, vilket innebär att det fortfarande finns lagar, regler, 
avtal och policys framtagna av den kommunala förvaltningen som påverkar och styr 
intraprenadernas verksamhet. Det är också centralt att framhäva förväntningen om ett 
långsiktigt ekonomiskt tänkande, även på lägre nivåer i verksamheten, genom intraprenaden.  
 
I avtal om intraprenad inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom i Umeå 
kommun lyfts fram att intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter, samt i de fall inte annat överenskommits, för- och 
grundskolenämndens mål i verksamhetsplanen, kommunens policys, regler och ingångna 
avtal. Enligt detta avtal skall intraprenaden erbjuda personal i den omfattning och med den 
kompetens som krävs för att fullgöra sitt åtagande. Ytterligare skall intraprenaden svara för 
personalens kompetensutveckling, fullgöra sitt förhandlingsansvar i enlighet med kommunens 
samverkansavtal och fullgöra sitt ansvar enligt kommunens mål för arbetsmiljö, 
rehabilitering, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.33 
 
Vad gäller juridiska rättigheter har en intraprenad enligt Västra Götalandsregionen inte någon 
egen juridisk ställning, utan är en del av förvaltningsorganisationen. Däremot har 
intraprenader makt över de beslut som berör deras verksamhet i en sådan utsträckning att 
dessa inte strider mot policyprogram.34  
 
Intraprenadansökningar, Örebro kommun 
Klosterbackens vårdboende, Varberga förskolor, Gumaeliusskolan och Gillets 
hemvårdsområde i Örebro kommun definierar begreppet intraprenad som en självständig 
resultatenhet med utvidgade befogenheter och ansvar gällande personal, verksamhet och 
ekonomi där ramarna för verksamheten anges av den kommunala förvaltningsorganisationen. 
                                                 
29 www.skl.se/artikel.asp?A=48496&C=4092. 07-11-27, 
30 www.eksjo.se/KOMMUN/Intraprenader_policy.pdf. 07-11-28 
31 www.umea.se/download/18.1382718810a4aa4f727800077/IntraprenaderFinal06C.pdf.  07-11-28 
32http://extra1.vgregion.se/arkiv/rapporterochutredningar_/konkurrenskansliet_/revrapport0227/revrapport0227.p
. 07-11-28 
33www.skola.umea.se/ostermalm/omostermalmsskolan/avtalintraprenad.4.76e8872b11079030e12800060329.ht
ml. 08-01-27 

 
34http://extra1.vgregion.se/arkiv/rapporterochutredningar_/konkurrenskansliet_/revrapport0227/revrapport0227.p 
07-12-01 
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Den enhet som valt att arbeta som intraprenad är fortfarande kommunalt ägd och driven, och 
personalen är anställd av Örebro kommun.35  
 
Intraprenadverksamheten i Klosterbacken, Gumaeliusskolan, Varberga förskolor och Gillets 
hemvårdsområde ska drivas enligt de lagar, regler och centrala avtal som andra kommunala 
enheter också tillämpar inom samma verksamhetsområde. Klosterbackens, Gumaeliusskolans, 
Varberga och Gillets hemvårdsområdes intraprenadverksamhet kommer att präglas av Örebro 
kommuns strategiska mål och övergripande riktlinjer för intraprenader. I samtligas fall 
innebär uppdraget till intraprenaden en tydlig och flerårig överenskommelse som syftar till att 
skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt.36 Varberga förskolor beskriver 
intraprenadens roll i verksamheten genom att betona att intraprenaden har ett helhetsansvar 
inom sitt geografiska område för att alla barn som har rätt till förskoleplats också ska få det.37   
 
Övergripande för alla intraprenader i Örebro kommun gäller att om en intraprenad visar ett 
överskott mot budget då ska hela överskottet disponeras nästkommande år. Om ett underskott 
inträffar krävs en åtgärdsplan som ska innehålla en förklaring till hur intraprenaden tänker 
komma i balans inom en bestämd tidsperiod. Vad gäller större investeringsönskemål som 
behöver åtgärder följs samma regler som för övriga verksamheter inom Örebro kommun. 
 
Vår sammanfattning 
En intraprenad är alltså en verksamhet eller enhet som ägs av kommunen, men som drivs i 
egen regi som en resultatenhet. Med resultatenhet menas att intraprenaden har ansvar för sin 
egen ekonomi och den får själv bestämma hur den ska hantera eventuella över- och underskott 
vid årets slut. När det gäller större investeringar måste intraprenaderna i Örebro kommun följa 
samma regler som för övriga verksamheter inom kommunen, det är alltså inte helt fritt fram 
för intraprenaden att göra vad som helst. Det finns fortfarande begränsningar till skillnad mot 
privata företag, även om intraprenaden som sådan får ett större ansvar för den egna 
verksamheten, de anställda och ekonomin. Intraprenaden måste följa de lagar, regler, avtal 
och policys som är framtagna av kommunen. Det står klart att intraprenaden får en större 
frihet eftersom den får bestämma mer själv, men friheten är inte obegränsad utan det finns 
vissa tyglar.  
 

 

3.3 Varför ska en kommun ha intraprenader?  
 
Fakta från intraprenadpolicys 
Eksjö kommun och Västra Götalandsregionen har båda valt intraprenad som 
verksamhetsform, med syfte att bland annat uppnå bättre kvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö, 
lägre kostnader, ökat engagemang och ökad valfrihet för brukarna. Ett tydligt och synligt 
mervärde verkar vara dagens ord, när vi granskar kommuners anledningar till att både välja ut 

                                                 
35 Ansökan om intraprenad; Klosterbackens vårdboende, diarienummer 616-07-009 och Gumaeliusskolan, 
diarienummer 375-07-009 
36 Ansökan om intraprenad; Klosterbackens vårdboende, diarienummer 616-07-009 och Gumaeliusskolan, 
diarienummer 375-07-009 
37 Ansökan om intraprenad; Varberga förskolor, diarienummer 323-07-009 
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och satsa på intraprenad som verksamhetsform.38 I den information vi funnit framgår att det 
lokala initiativet och den lokala kreativiteten oftast skapar en stark utgångspunkt för 
intraprenadverksamhet, vilket innebär att det är de anställda själva som har visat sitt intresse 
för denna typ av verksamhet och som samtidigt har viljan att satsa på nya driftsformer39. 
 
Umeå kommun identifierade tre huvudmotiv bakom satsningen på intraprenader: att få en 
bättre verksamhet, friskare medarbetare samt att intraprenaderna skulle fungera som en slags 
bas för ett ökat företagande i Umeå. Intraprenaderna skulle, genom att framträda som 
förebilder och språngbrädor för personer som funderar på att starta eget, kunna främja även 
företagandet i det privata näringslivet. Eftersom kommunen och landstinget är den i särklass 
största arbetsgivaren i Umeå ser man rollen som förebild och inspirationskälla till eget 
företagande extra viktigt. Genom att kommunen själv föregår med gott exempel hoppas man 
kunna starta synergieffekter när det gäller kommuninvånarnas vilja att starta egna företag. En 
annan grundläggande faktor bakom införandet av intraprenader i Umeå kommun är synen på 
människor och ansvar. Människor som ges ansvar växer med sina uppgifter och att kunskapen 
om hur man bäst löser olika uppgifter, både kvalitets- och kostnadsmässigt, finns hos dem 
som producerar tjänsterna. Ett konkret exempel från Umeå kommun utgör motiveringen till 
intraprenadverksamhet i Östermalmsskolan, eftersom man ansåg att denna verksamhetstyp 
skulle erbjuda ett ökat handlingsutrymme och större självständighet. Ett nedifrån och upp-
perspektiv, som följden av intraprenadarbete, skulle hjälpa till att förbättra Umeå kommuns 
verksamhet i form av lägre kostnader och en mer stimulerande och lockande arbetsplats.40 
 
Västra Götalandsregionen motiverar införandet av intraprenader som ett sätt att söka efter nya 
organisationsformer, vilka i sin tur ska hjälpa till att ta bort hierarkier och skapa större 
engagemang hos de anställda. Ett sätt att uppnå större engagemang är att ge fler anställda 
möjligheten att själva påverka sin arbetssituation och arbetsplats. Intraprenader sägs skapa 
tydligare spelregler och tydligare ledarskap vilket tillsammans med större delaktighet hos 
personalen i sin tur leder till vinster antingen i form av bättre kvalitet, bättre tillgänglighet, 
bättre arbetsmiljö eller lägre kostnader. Den övervägande anledningen till att införa 
intraprenader tycks vara övertygelsen om att det är på den enskilda arbetsplatsen som 
kunskapen är störst om hur och vad i verksamheten som kan förändras. Den lokala 
kreativiteten ska vara drivkraften för regionens intraprenader. En annan orsak till att just 
intraprenader ses som en lockande driftsform är att den sägs kräva ytterst få förändringar, i 
form av politiska beslut eller ändrad organisation, för att införa den. En intraprenad ska alltså 
innebära en tydligare organisation, en rationell ansvars- och befogenhetsfördelning där 
ansvaret för ekonomi och personal har decentraliserats/delegerats till lägsta möjliga 
beslutsnivå. För intraprenaden resulterar detta i ett ökat ansvar för enheten och dess 
ekonomiska resultat, ett långsiktigt ekonomiskt tänkande även på lägre ansvarsnivåer och en 
ökad handlingsfrihet för anställda. För den ansvariga regionen sägs intraprenader skapa ett 
säkrare underlag för jämförelser med andra verksamheter. 41 
 
 
 
                                                 
38 www.eksjo.se/KOMMUN/Intraprenader_policy.pdf och 
http://extra1.vgregion.se/arkiv/rapporterochutredningar_/konkurrenskansliet_/revrapport0227/revrapport0227.p. 
07-11-28 
39http://extra1.vgregion.se/arkiv/rapporterochutredningar_/konkurrenskansliet_/revrapport0227/revrapport0227.p
. 07-11-28  
40 www.umea.se/download/18.1382718810a4aa4f727800077/IntraprenaderFinal06C.pdf.  07-12-01 
41http://extra1.vgregion.se/arkiv/rapporterochutredningar_/konkurrenskansliet_/revrapport0227/revrapport0227.p
. 07-11-28 
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Intraprenadansökningar, Örebro kommun 
En anledning till att Klosterbackens vårdboende i Örebro kommun vill arbeta som intraprenad 
är att de hoppas att genom denna verksamhetsform öka beläggningsgraden av 
rehabiliteringsplatser, korttidsplatser och permanenta platser. Att övergå i intraprenad tror 
Klosterbacken kommer att göra det enklare att förstärka sin kundfokus, ge mer delaktighet för 
kunder och personal samt att tillämpa ett helhetstänkande genom delat ledarskap. Intraprenad 
erbjuder Klosterbacken en möjlighet att öka sitt eget ansvarstagande med fortsatt god 
utveckling av verksamheten. Dessutom tror Klosterbackens enhetschefer att intraprenad som 
driftsform kan engagera och uppmuntra till ett givande teamarbete där allas kompetens och 
personliga förutsättningar kan göra en bra verksamhet ännu bättre 42 
 
Gumaeliusskolan förklarar valet av att arbeta som intraprenad genom att denna 
verksamhetsform erbjuder bättre förutsättningar för eleverna att uppnå kunskapsmålen, en 
tryggare miljö, bättre arbetsförutsättningar för personalen och möjlighet till en mer långsiktig 
verksamhetsplanering. 43 
 
Varberga förskolor förklarar att intraprenadverksamhet kan uppmuntra till ett ökat 
engagemang, inflytande och delaktighet, vilket i sin tur kan hjälpa till att förbättra 
verksamheten och uppnå dess mål. Eftersom Varbergas personal har en positiv inställning till 
intraprenad och ser det som en utmaning för att kunna påverka sin egen arbetssituation och 
komma närmare besluten, anser Varberga att deras verksamhet har goda möjligheter att drivas 
som intraprenad. Varberga tycker också att eftersom deras verksamhet inspireras av två 
rektorers tänkande kan detta ge mer perspektiv, utveckling och kvalitetssäkring. Delat 
ledarskap innebär för Varberga att det samordnar olikheter och möjliggör reflektion och 
lärande.44 
 
Gillets hemvårdsområdes åsikt betonar intraprenadchefernas roll att leda verksamheten mot 
ett ökat inflytande och en ökad delaktighet genom en personalvald ledningsgrupp.45 
 
Vår sammanfattning 
Enligt oss verkar det primära syftet vara att utveckla kommunens verksamheter genom att 
införa nya driftsformer. Det finns ett behov av att prova något nytt för att utveckla den 
kommunala verksamheten inom ramarna för den samhällsservice som kommunerna ska 
tillhandahålla. Vi ser att det finns en rad olika anledningar till varför en kommun ska införa 
intraprenader som driftsform. Dessa anledningar tycker vi mynnar ut i ett huvudmotiv, 
nämligen att få en bättre kommunal verksamhet, något som görs genom synsättet att det är 
enheterna/verksamheterna själva som bäst vet hur och vad som kan förändras.  
 
Intraprenader sägs skapa en bättre kommunal verksamhet genom bättre kvalitet, 
tillgänglighet, arbetsmiljö, lägre kostnader, ökat engagemang, ökad valfrihet för brukarna och 
friskare medarbetare. Vi tror att intraprenaderna kan skapa ett större utrymme för självständigt 
agerande bland de anställda och att det genom denna driftsform tydligare går att se en 
koppling mellan prestation och resultat, något som i sin tur kan leda till att öka de anställdas 
motivation för att göra ett bra jobb. Vi tror också att intraprenader innebär att kommunen vill 
flytta beslutsfattandet närmare ”verkligheten”, Västra Götalandsregionen beskriver det som 
att ta bort hierarkier, och genom detta skapa större utrymme för flexibilitet i verksamheterna. 

                                                 
42 Ansökan om intraprenad; Klosterbackens vårdboende, diarienummer 616-07-009  
43 Ansökan om intraprenad; Gumaeliusskolan, diarienummer 375-07-009 
44 Ansökan om intraprenad; Varberga förskolor, diarienummer 323-07-009 
45 Ansökan om intraprenad; Gillets hemvårdsområde, diarienummer 491-07-009 
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Det är genom detta vi menar att intraprenaderna ger enheterna/verksamheterna själva större 
makt att förändra och förbättra utifrån sin egen kunskap och erfarenhet av 
enheten/verksamheten.  
 
Intraprenader kräver heller inte stora förändringar för att kunna införas, vilket gör 
driftsformen attraktiv för kommuner, eftersom det egentligen bara är ansvar som flyttas från 
den kommunala förvaltningen till enheten själv. Umeå kommun tror också att intraprenader 
kan inspirera till ökat företagande i kommunen. Vi tror att ytterligare en anledning kan vara 
att helt enkelt motverka stagnation och därför söka nya sätt att utveckla den kommunala 
organisationen.  
 
 

3.4 Hur bildas en intraprenad och vilka förutsättni ngar lyfts fram? 
 
Fakta från intraprenadpolicys 
I Västra Götalandsregionen sker inlämning av ansökan om att bli en intraprenad genom en 
arbetsenhet eller delar av denna. Medarbetare i den ansökande enheten förväntas ha en positiv 
inställning till en ny styrform. En överenskommelse kan skrivas mellan en beställare och 
intraprenad eller via en beställning till förvaltningsledningen. Det är förvaltningsledningens 
uppgift att formulera en överenskommelse om uppdrag och ersättning utifrån beställarens 
synpunkter. En blivande intraprenad behöver också en fungerande verksamhetsplan där de 
viktigaste målen kartläggs samt en beskrivning av hur dessa mål skall uppnås.46  
 
I Eksjö kommun förutsätts en skriftlig intresseanmälan och om den får en positiv mottagande, 
överlämnas ett uppdrag till respektive sektor som i samarbete med de anställda utarbetar ett 
förslag till avtal. För att intraprenadverksamheten ska påbörjas och lyckas gäller att 
majoriteten av de anställda är villiga att vara med. Själva intraprenadavtalet är tidsbegränsat, 
oftast sträcker det sig över tre år, och detta avtal skall vara utarbetat på ett sådant sätt att det 
hjälper och motiverar för vidare steg som intraprenad. Det är kommunstyrelsen som fattar 
beslut om att tillåta en verksamhet att övergå till intraprenad.47 
 
 
Intraprenadansökningar, Örebro kommun 
De förutsättningar, som Klosterbackens vårdboende i Örebro kommun presenterar för att 
arbeta som intraprenad handlar om lagar, direktiv, olika riktlinjer och ekonomiska synpunkter 
som ska leda till en god och professionell äldreomsorg. Dessutom ska alla brukarna uppleva 
trygghet gällande vården och omsorgen. Klosterbackens vårdboende i Örebro kommun ser 
integritet, trygghet, livskvalitet, självbestämmanderätt och individens behov som viktiga 
utgångspunkter för sin intraprenadverksamhet. Andra förutsättningar för att driva intraprenad 
och för att garantera god vård, omsorg och rehabilitering betyder för Klosterbacken att det 
finns kunskap och erfarenhet i grupparbeten mellan yrkesgrupper och samarbete med 
anhörigråd och vårdcentral. Intraprenadverksamheten i Klosterbacken syftar till att skapa en 
öppen atmosfär där personal, boende och övriga intressenter har möjlighet att framföra sina 
åsikter på ett konstruktivt sätt. 48 
 
                                                 
46http://extra1.vgregion.se/arkiv/rapporterochutredningar_/konkurrenskansliet_/revrapport0227/revrapport0227.p 
07-12-01 
47 www.eksjo.se/KOMMUN/Intraprenader_policy.pdf.  07-12-01 
48 Ansökan om intraprenad; Klosterbackens vårdboende, diarienummer 616-07-009  
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En skola i Sollentuna som drivs som intraprenad, och som också var en av de första i Sverige, 
uppgav Gumaeliusskolan som inspirationskälla till sin ansökan. Gumaeliusskolan hade 
dessutom kontakt med flera andra verksamheter i Sverige med liknande intraprenadidéer. 
Gumaeliusskolan vill skapa ett helhetstänkande kring verksamheten där ett gott resultat, den 
fysiska skolmiljön, ekonomin, personalpolitiken, kosten samt olika upphandlingar lyfts fram 
som viktiga förutsättningar för den egna intraprenadverksamheten. 49 
 
Klosterbacken och Gumaeliusskolan följer Örebro kommuns tidplan och regelverk för 
uppföljning och redovisning av intraprenadverksamheten. En regelbunden skriftlig 
rapportering till förvaltningsledningen ska innehålla kvalitets-, verksamhets- och 
resultatmässiga synpunkter.50 
 
Vår sammanfattning 
Den övergripande förutsättningen för att en enhet eller verksamhet ska kunna bli intraprenad 
är, enligt vad vi funnit, att det finns ett initiativ från de anställda i enheten till att vilja övergå i 
intraprenad. I de policys vi använt oss påpekas att ansökan om att bli intraprenad måste 
komma från enheten eller verksamheten själv ifråga och att majoriteten av de anställda måste 
stå bakom ansökan alternativt ställa sig positiva till den nya driftsformen. De förutsättningar 
som enheterna/verksamheterna lyfter fram för att kunna drivas som intraprenad tycker vi 
representerar de egna styrkor och värderingar som redan finns i enheten. Genom att övergå i 
intraprenad vill man kunna utveckla dessa styrkor och värderingar ännu mer.  
 
 
 

3.5 Vad uppnås med hjälp av intraprenader och vad b lir resultatet? 
 
Fakta från intraprenadpolicys 
Utvecklingen över tiden i Umeå kommun visar att medarbetarna i intraprenadverksamhet 
känner sig mer delaktiga och att de genom denna decentralisering har fått större möjlighet att 
påverka sin arbetssituation. Intraprenaderna som sådana har också lett till att ”fria nyttigheter” 
(resurser gemensamma för alla kommunens verksamheter) i högre grad granskas och bedöms 
än tidigare. Eftersom intraprenaderna själva har möjlighet att avgöra om de vill använda sig 
av dessa ”fria nyttigheter” eller om de lösa behoven på annat sätt, har detta skapat ett internt 
förändringstryck i kommunen och ett intresse för ekonomiska rationaliseringar. 
Intraprenaderna har också lett till en högre aktualisering av frågan om vad som bör drivas 
internt av kommunen och vad som med fördel kan köpas av externa aktörer. Farhågor har 
väckts om att intraprenaderna hotar centrala enheter i kommunen som baserar just sin 
verksamhet på stordrift och samordning, i och med sin möjlighet att själva bestämma vilka 
sorters resurser som ska användas. När det gäller den politiska styrningen kan vi i Umeås fall 
utläsa att denna har skärpts genom den dialog som förs i samband med godkännandet av 
intraprenadavtalet. De lagar, regler och principer som en kommun följer gäller naturligtvis 
även för en intraprenad och viljan att följa dessa kan förstärkas hos intraprenaden, eftersom 
man inte vill förlora förtroendet för att få vara en intraprenad. Effekter som märkts i 
intraprenadenheterna är till exempel hos socialpsykiatrin, vilken har uppnått en större 
ekonomisk stabilitet som intraprenad och deras resultat visade ett överskott redan under första 

                                                 
49 Ansökan om intraprenad; Gumaeliusskolan, diarienummer 375-07-009 
50 Ansökan om intraprenad; Klosterbackens vårdboende, diarienummer 616-07-009 och Gumaeliusskolan, 
diarienummer 375-07-009 
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året. Generellt har intraprenader påträffat och rapporterat färre arbetsrelaterade problem i 
verksamheten än icke-intraprenader. Turistbyrån, som omvandlades till intraprenad 2004, 
säger sig ha fått större självständighet, en plattare organisation och mer information, vilket i 
sin tur lett till en bättre verksamhet och friskare medarbetare. Förskolan Karlavagn har 
rapporterat att samarbetet mellan olika avdelningar och föräldrar fungerat bättre efter 
omvandlingen till intraprenad. Alla har känt sig mer delaktiga, motiverade och engagerade. 
Efter att verksamheten gjorts om till intraprenad har personalen snabbare kunnat fatta beslut 
om investeringar kopplade till arbetsmiljö och verksamhet som helhet.51 
 
Vår sammanfattning 
Vi kunde bara hitta fakta kring resultat från intraprenadarbete hos Umeå kommun, vilket vi 
tror beror på att intraprenader fortfarande är relativt nytt, och även om många kommuner 
infört denna driftsform, tror vi inte att arbetet med att utvärdera och granska dem kommit så 
långt. Vi tror dock att en stor del av de resultat som Umeå kommun funnit, också kan stämma 
in på andra kommuner i framtiden. Det står dock klart att införandet av intraprenader skapar 
effekter av olika slag. Vi skulle vilja dela in dessa effekter i interna och externa effekter, 
utifrån hur de påverkar kommunen och den kommunala organisationen. Med interna effekter 
menar vi sådana förändringar som märks inom intraprenadenheten och de personer som står i 
kontakt med denna, till exempel en förskola som drivs som intraprenad och där föräldrarna 
märker av skillnader från tidigare driftsform. Bland de resultat som nämns ser vi ökat 
delaktighet och engagemang, större möjlighet att påverka den egna arbetssituationen, ökad 
ekonomisk stabilitet, färre antal arbetsrelaterade problem i jämförelse med icke-intraprenader 
samt snabbare beslutsvägar inom verksamheten. Dessa resultat utgör enligt oss interna 
effekter av intraprenadarbetet. De externa effekterna utgörs av sådana effekter som påverkar 
saker utanför själva intraprenadenheten. Till exempel anser vi att intraprenadernas möjlighet 
att själva avgöra hur de vill lösa sina behov har lett till ett nytt sorts ifrågasättande i 
kommunen, vilket utgör en extern effekt, men som också lett till andra externa effekter, 
nämligen ökad granskning och bedömning av de så kallade fria nyttigheterna. En annan 
extern effekt tycker vi utgörs av aktualiseringen av frågan om vilka verksamheter kommunen 
själv bör driva och vad som kan köpas externt.  
 
 

3.6 Sammanfattning 
En intraprenad är alltså en verksamhet eller enhet som ägs av kommunen, men som drivs i 
egen regi som en resultatenhet. Med resultatenhet menas att intraprenaden har ansvar för sin 
egen ekonomi och den får själv bestämma hur den ska hantera eventuella över- och underskott 
vid årets slut. Det finns fortfarande begränsningar till skillnad mot privata företag, även om 
intraprenaden som sådan får ett större ansvar för den egna verksamheten, de anställda och 
ekonomin. Intraprenaden måste följa de lagar, regler, avtal och policys som är framtagna av 
kommunen. Det står klart att intraprenaden får en större frihet eftersom den får bestämma mer 
själv, men friheten är inte obegränsad utan det finns vissa tyglar. Huvudanledningen till 
införandet av intraprenader anser vi ligger i ett behov av att utveckla den kommunala 
organisationen genom att införa nya driftsformer. Kommunerna vill förbättra den kommunala 
verksamheten genom att låta enheterna/verksamheterna själva bestämma hur och vad som kan 
och ska förbättras. Intraprenader är ett relativt enkelt sätt att få in nytänkande i organisationen, 
eftersom det inte krävs några stora förändringar för att en enhet ska övergå i intraprenad. 
Ansökan om att få bli intraprenad måste komma från dem anställa själva, vilket vi tycker 

                                                 
51 www.umea.se/download/18.1382718810a4aa4f727800077/IntraprenaderFinal06C.pdf. 07-12-01 
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tyder på att kommunen inte vill påtvinga denna förändring utan istället efterfrågar 
enheternas/verksamheterna egna initiativ. Vi tror att de ansökande enheterna/verksamheterna i 
Örebro kommun genom att bli intraprenad vill kunna utveckla sina egna styrkor på sitt eget 
sätt. De effekter som intraprenaderna resulterar i kan enligt oss delas in i två kategorier, 
interna effekter och externa effekter. De interna effekterna är det som märks inom själva 
intraprenadenheten och för dem personer som har anknytning till dessa. Det kan till exempel 
vara en förskola som drivs som intraprenad och där personerna inom intraprenaden, alltså 
lärare, elever och annan personal på förskolan märker skillnader från tidigare, men också 
föräldrarna som har sina barn i förskolan. De externa effekterna utgörs av sådana effekter som 
påverkar utanför själva intraprenadenheten. Det kan till exempel vara nya sätt att tänka och 
granska den kommunala organisationen på. I nästa kapitel kommer vi att resonera oss fram till 
olika teoretiska begrepp för att på så sätt skapa ytterligare tolkningar av 
intraprenadinformationen. 

 



 - 18 - 

4. Kopplingar till teoretiska begrepp, del 1  
 

4.1 Strukturbeskrivning 
För att knyta an till all information vi samlat i det föregående kapitlet, känner vi att det först 
och främst skulle vara bra att finna någon relevant modell för att tydliggöra hur vi ser på 
kommunens grundläggande uppbyggnad. Våra tankar går till Henry Mintzberg52 och hans 
modell av de fem grundläggande delar som utgör en organisations struktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Figur: The Five Basic Parts of the Organization. Källa: Mintzberg (1980), s. 324 
 

Enligt oss skulle den operationella kärnan (the operating core) utgöras av de verksamheter 
som kommunen bedriver för att kunna tillhandahålla den samhällsservice som har ålagts dem 
av medborgarna, så som skolor, dagis och äldreomsorg. Den strategiska toppen (the strategic 
apex) bildas av kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet i kommunen där beslut om 
kommunens budget och den kommunala beskattningen fattas, samt kommunstyrelsen, vilken 
har till uppgift att leda och samordna allt arbete inom kommunen och som även har ansvaret 
för kommunens ekonomi. Mellannivån (the middle line) tycker vi utgörs av de nämnder som 
har ansvaret för det dagliga arbetet, men också vars uppgift det är att genomföra de beslut som 
fattats av kommunfullmäktige. Teknostrukturen (the technostructure) utgörs i kommunens 
fall av de personer som har en stödanknytning till kommunen, som till exempel 
byggnadsvårdsexperter som kan tillkalas för råd om gamla byggnader. Den speciella 
stödenheten (the support staff) utgörs av de tjänstemän som finns i den kommunala 
organisationen, bland annat arbetar de i de olika förvaltningarna och/eller med kommunens 
gemensamma resurser (de resurser som finns tillgängliga för samliga av kommunens 
verksamheter så som fastighetsförvaltning, ekonomi och lokalvård).  
 

                                                 
52 Mintzberg, Henry (1980) Structure in 5´s: A Synthesis of Research on Organization Design, Management 
Science, vol. 26, nr 3, s. 323ff. 
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Enligt oss skulle den operationella kärnan (the operating core) utgöras av de verksamheter 
som kommunen bedriver för att kunna tillhandahålla den samhällsservice som har ålagts dem 
av medborgarna, så som skolor, dagis och äldreomsorg. Den strategiska toppen (the strategic 
apex) bildas av kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet i kommunen där beslut om 
kommunens budget och den kommunala beskattningen fattas, samt kommunstyrelsen, vilken 
har till uppgift att leda och samordna allt arbete inom kommunen och som även har ansvaret 
för kommunens ekonomi. Mellannivån (the middle line) tycker vi utgörs av de nämnder som 
har ansvaret för det dagliga arbetet, men också vars uppgift det är att genomföra de beslut som 
fattats av kommunfullmäktige. Teknostrukturen (the technostructure) utgörs i kommunens 
fall av de personer som har en stödanknytning till kommunen, som till exempel 
byggnadsvårdsexperter som kan tillkalas för råd om gamla byggnader. Den speciella 
stödenheten (the support staff) utgörs av de tjänstemän som finns i den kommunala 
organisationen, bland annat arbetar de i de olika förvaltningarna och/eller med kommunens 
gemensamma resurser (de resurser som finns tillgängliga för samliga av kommunens 
verksamheter så som fastighetsförvaltning, ekonomi och lokalvård).  
 

 
 

4.1.2 Figur: Egen bearbetning ur “The Five Basic Parts of the Organization.” Källa: 
Mintzberg (1980), s. 324 

 
I denna bild illustrerar vi våra egna kopplingar ti ll Mintzbergs (1980) ursprungsmodell: 

 
1) den operationella kärnan (the operating core) de verksamheter som kommunen bedriver för 
att kunna tillhandahålla samhällsservice. 
 
2) Den strategiska toppen (the strategic apex) bildas av kommunfullmäktige, alltså det högsta 
beslutande organet i kommunen där exempelvis beslut om kommunens budget och den 
kommunala beskattningen fattas. 
 
3) Mellannivån (the middle line) utgörs av de nämnder som har ansvaret för det dagliga 
arbetet, men också som uppgift att genomföra de beslut som fattats av kommunfullmäktige. 
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4) Teknostrukturen (the technostructure) utgörs i kommunens fall av de personer som har en 
stödanknytning till kommunen, exempelvis byggnadsvårdsexperter. 
 
5) Den speciella stödenheten (the support staff) bildas av de tjänstemän som finns i den 
kommunala organisationen. Bland annat arbetar dessa tjänstemän i olika förvaltningarna 
och/eller med kommunens gemensamma resurser. 
 
 
När vi började fundera på hur kommunens organisation ser ut i ljuset av införandet av 
intraprenader väcktes tidigt tankarna på divisionalisering. För att få en generell förståelse för 
ordet använde vi oss först av Nationalencyklopedin, där divisionalisering betecknar ”en 
organisationsmodell för att samordna flera delvis självständiga verksamheter under enhetlig 
administrativ styrning och central ledning”, där syftet är att ”möjliggöra styrning och 
utveckling av olika affärsområden eller driftsenheter var för sig genom att kombinera lokalt 
ansvar för en enhets resultat med central styrning av vissa administrativa funktioner, 
övergripande strategiska frågor och finansförvaltning”.  Eftersom vi tyckte att denna 
beskrivning stämde överens med vår egen uppfattning av förhållandet mellan intraprenader 
och kommun, beslöt vi oss för att gå vidare med begreppet divisionalisering. Det stod ganska 
snart klart för oss att vi även här kan använda oss av Mintzberg och hans fem 
organisationsstrukturer. Vi anser att det är, för att återgå till ovanstående resonemang om 
kommunens uppbyggnad i olika mekanismer, mellannivån som är nyckeln till 
intraprenaderna, alltså de chefer som finns på den enhet som vill bli intraprenad. Deras vilja 
att bli mer självständiga och få större ansvar för den egna verksamheten tycker vi gör att 
intraprenader genom dessa personer passar in på den divisionaliserade strukturen (the 
divisionalized form53), beskriven av Mintzberg.  
 
 
Den divisionaliserade strukturen innebär en marknadsbaserad struktur, där ett centralt 
huvudkontor har i uppgift att övervaka de divisioner som ingår i organisationen. Varje 
division tillgodoser en egen marknad och besitter en stor självständighet.  Den 
divisionaliserade formen ingår i en beskrivning av hur en organisations struktur ser ut utifrån 
vilken del av de grundläggande delarna som är den dominerande. Mellannivån söker i den 
divisionaliserade formen självständighet genom att söka förflytta makt från den strategiska 
toppen till sig själva. Mellannivån försöker dela upp organisationen i marknadsbaserade 
enheter med rätt att fatta sina egna beslut.  Den divisionaliserade strukturen är 
marknadsbaserad med ett centralt huvudkontor, ett slags samordnande centrum, som har i 
uppgift att övervaka de divisioner som finns. Divisionerna har ansvar för sina respektive 
marknader och är till mycket hög grad självstyrande. Det centrala huvudkontoret 
representeras i vårt fall av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de nämnder med 
förvaltning som finns. Intraprenaderna utgör divisionerna som var och en ansvarar för sin 
egen marknad, det vill säga för till exempel Varberga förskolor utgörs marknaden av de barn i 
förskoleålder som finns i detta område. Intraprenaderna rapporterar direkt till kommunen 
(huvudkontoret) genom mellannivån, alltså genom de chefer som är ansvariga för 
intraprenaderna. Genom att använda sig av styrdokument och policys som till exempel 
kommunens gemensamma skolplan, kan kommunen försäkra sig om att intraprenaderna gör 
det de ska utan att för den skull minska på intraprenadernas självstyre, då det är upp till 
intraprenaderna att utifrån dessa krav och regler finna de sätt för att uppfylla dessa som passar 
dem bäst. Bilden visar därför en organisation med ett relativt litet huvudkontor, vars uppgift 

                                                 
53 Mintzberg, (1980), s. 328 ff. 
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är att utforma och använda ett system för utvärdering och uppföljning av divisionerna. Till 
höger om huvudkontoret finns den speciella stödenheten, vilken utgörs av den administration 
och förvaltning som ger service till samtliga divisioner, till exempel i form av ”fria 
nyttigheter” som finns tillgängliga för alla divisioner. 
 

 Figur 4.1.3: The Divisionalized Form. 
                                                                                  Källa: Mintzberg (1980), s. 335 

 
I denna figur illustrerar vi våra egna kopplingar t ill Mintzbergs (1980) 

ursprungsmodell: 

 
1) Det centrala huvudkontoret representeras i vårt fall av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och de nämnder med förvaltning som finns.  
 
2) Intraprenaderna utgör divisionerna som var och en ansvarar för sin egen marknad, det vill 
säga för, till exempel Varberga förskolor utgörs marknaden av de barn i förskoleålder som 
finns i detta område.  
 
3) Intraprenaderna rapporterar direkt till kommunen (huvudkontoret) genom mellannivån, 
alltså genom de chefer som är ansvariga för intraprenaderna.  
 
4) Till höger om huvudkontoret finns den speciella stödenheten, vilken utgörs av den 
administration och förvaltning som ger service till samtliga divisioner. 
 

4.2 Decentralisering 
Utifrån de beskrivningar vi tagit del av om vad en intraprenad innebär, är det främst önskan 
om att sprida beslutsfattandet i organisationen som gjort att vi här vill utvidga vår tolkning av 
Mintzberg, genom att använda oss av de parametrar han pratar om när det gäller en 
organisations utformning av beslutsfattandet. Detta är mer allmänt känt under begreppet 
decentralisering54, vilket innebär i vilken grad beslutsfattandet i en organisation är spritt 
mellan dess medlemmar. Parametrarna delas in i två grupper, där vertikal decentralisering 
syftar på i vilken utsträckning beslutsfattandet är spritt genom auktoritetskedjan i 
organisationen, och horisontell decentralisering, som beskriver i hur hög grad rätten att fatta 
beslut är spridd bland medlemmar utanför auktoritetskedjan. Vi vill motivera kommunernas 
önskan om att sprida beslutsfattandet i organisationen genom införandet av intraprenader, 

                                                 
54 Mintzberg, (1980), s. 326 ff. 
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eftersom intraprenader enligt oss öppnar upp organisationen för horisontell och vertikal 
decentralisering, vilket innebär att rätten att fatta beslut flyter genom hela auktoritetskedjan 
och ner till den operationella kärnan. Med andra ord, beslutsfattandet sprids genom samtliga 
hierarkiska nivåer och mynnar ut hos de anställda som är de som dagligen i sitt arbete 
producerar verksamhetens varor eller tjänster. 
 

Figur 4.1.3: Vertical and 
Horizontal Decentralization. 

Källa: Mintzberg (1980), s. 326 
 
 
Vi kan också se begreppet decentralisering utifrån andra synvinklar. Decentralisering kan 
användas som hjälpinstrument för att uppnå andra mål i intraprenadverksamhet eller det kan 
finnas vissa förutsättningar hos kommunen som möjliggör och förutsätter en decentraliserad 
verksamhetsform. Enligt Nationalencyklopedin kan decentralisering innebära att dra nytta av 
lokala initiativ, minska sårbarheten i verksamheten och eventuellt få till stånd en snabbare 
beslutsprocess. I den information vi funnit om våra undersökningskommuner, blir det tydligt 
att det lokala initiativet och den lokala kreativiteten skapar en stark utgångspunkt för 
intraprenadverksamhet, vilket innebär en decentraliserad organisationsform. En 
decentraliserad intraprenad, enligt våra kommuner, medför en tydligare organisation och en 
rationell ansvars- och befogenhetsfördelning där ansvaret för ekonomi och personal har 
delegerats till lägsta möjliga beslutsnivå, nämligen till respektive intraprenadchef.  
Nationalencyklopedin definierar decentralisering som ett medel till besparing på grund av en 
kortare beslutskedja, vilket förutsätter att verksamheten kan fungera snabbare och därmed 
effektivare. Denna tanke kan kopplas till våra undersökningskommuner då dessa ser att 
långsiktigt ekonomiskt tänkande och en ökad handlingsfrihet hos anställda i 
intraprenadverksamhet måste var så utspridd som möjligt, vilket kan möjligtvis resultera i 
stora besparingar. Umeå kommun ser införandet av decentralisering genom intraprenader från 
”ett nedifrån och upp-perspektiv”, vilket förmodas ge lägre kostnader och en mer 
stimulerande och lockande arbetsplats. Delaktighet hos medarbetare och känslan att de fått 
påverka sin egen arbetssituation visar betydelsen för en decentraliserad verksamhet i Umeå 
kommun. Ytterligare en motivering till att satsa på en decentraliserad verksamhet finner vi då 
vi tittar på Västra Götalandsregionen. De ser nämligen att intraprenadverksamhet leder till en 
decentraliserad organisationsform, vilket i sin tur skapar ett större engagemang hos anställda 
genom borttagandet av hierarkier.  
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Umeå kommun har som en grundläggande faktor bakom införandet av intraprenader synen på 
människor och ansvar, och att människor som ges ansvar växer med sina uppgifter. Det är hos 
de människor som producerar tjänsterna som kunskapen om hur man bäst löser olika uppgifter 
finns, både kvalitets- och kostnadsmässigt, vilket tyder på att vi genom resonemanget ovan 
om beslutsfattande är på rätt spår i vår analys. Att det är hos de människor som faktiskt 
producerar tjänsterna som kunskapen finns gör att vi börjar fundera på värdeskapande och 
värdemaximering. Kan vi koppla den decentralisering, både horisontellt och vertikalt, som vi 
anser att intraprenader innebär, även med värdeskapande genom kunskap? Enligt Hayek55 är 
ett av samhällets ekonomiska problem att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i speciella 
omständigheter i tid och plats. De som är bäst lämpade att fatta beslut rörande sådana 
förändringar är de som är hemmastadda i dessa omständigheter, och som också vet vilka 
relevanta förändringar och resurser som finns för att möta dem. Det är alltså de personer som 
möter dessa speciella omständigheter i tid och plats som också har kunskapen att lösa de 
problem som uppkommer av dem, vilket i intraprenader betyder de människor som faktiskt är 
med och producerar de tjänster som erbjuds samhället i olika form. Värdeskapande 
uppkommer alltså då de personer som har rätt att fatta beslut besitter den kunskap som är 
nödvändig. För att detta ska uppnås föreslår Hayek någon form av decentralisering, vilket gör 
att vi anser oss sluta cirkeln angående intraprenader och deras samband med decentralisering.  
 
 

4.3 Förändring och drivkrafter 
Den främsta anledningen vi kunde hitta till varför kommuner vill införa intraprenader var att 
de helt enkelt vill utveckla sin verksamhet och ett sätt att göra det är genom att införa nya 
driftsformer. Att vilja utveckla sin verksamhet fick oss att tänka i banor av 
organisationsförändring och det naturliga steget var att se vad litteraturen säger om detta. 
Jones56 menar att organisationsförändring uppkommer då en organisation vill öka sin 
effektivitet. Själva förändringen är den process som uppstår då organisationen rör sig från sin 
nuvarande position till en önskad framtida position (state) uppnå detta. Målet med en planerad 
organisationsförändring är enligt Jones att hitta nya eller förbättrade sätt att använda resurser 
och förmågor för att på så sätt öka en organisations värdeskapande och förbättra avkastningen 
till dess aktieägare (stakeholders). Att öka en organisations värdeskapande genom förändring 
menar vi stämmer väl överens med den information vi funnit då det gäller kommunernas 
syften med att införa intraprenader, nämligen att man säger sig vilja uppnå högre kvalitet, 
tillgänglighet, förbättrad arbetsmiljö, lägre kostnader och ökat engagemang. När det gäller att 
förbättra avkastningen kan vi ur intraprenadinförandesynpunkt koppla detta till ännu ett av 
kommunernas syften, nämligen att öka valfriheten för brukarna. Brukarna, som ju utgörs av 
kommunens invånare, kan ju sägas vara kommunens aktieägare och allt det som görs för att 
förbättra för brukarna på olika sätt genom värdeskapande jämför vi med att förbättra 
avkastningen för en organisations aktieägare.  
 
I alla de intraprenadpolicys vi läst, betonas att det är ett underifrån-perspektiv som  
eftersträvas, nämligen att det är enheterna själva som ska ta initiativ till att vilja bli 
intraprenad. Lokalt initiativ tillsammans med kreativitet nämns som utgångspunkter för 
intraprenadverksamhet. Dessa begrepp, initiativ och kreativitet, leder oss in på tankar om 
drivkrafter och vad dessa betyder för en organisation i förändring. Enligt Ahrenfelt57 sätts 
                                                 
55 Hayek, F. A. (1945) The Use of Knowledge in Society, The American Economic Review, vol. 35, nr 4, s. 519 
ff. 
56 Jones, Gareth R., (1998) Organizational Theory – Text and Cases, s. 511ff. 
57 Ahrenfelt, Bo (2001),  Förändring som tillstånd, s. 258 ff. 
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kreativitet ofta samband med problemlösning, och att vara kreativ i ett sådant sammanhang 
innebär att personen i fråga har ett antal lösningsförslag för att hantera och lösa själva 
problemet. Ju fler genomtänkta lösningsförslag personen har, desto större möjligheter att nå 
det önskade målet. I Nationalencyklopedin hittar vi följande betydelse av ordet initiativ: 
”självständigt (och beslutsamt) handlande som syftar till att starta någon verksamhet”. För att 
en kommunal verksamhet eller enhet ska bli intraprenad krävs alltså att det finns någon eller 
några i denna enhet som ser intraprenaden som en sorts lösning på ett problem och som 
samtidigt kan och vill ta initiativ till en förändring som de anser kan lösa detta problem, 
nämligen att övergå i intraprenad. En annan slags drivkraft vi tycker oss kunna identifiera och 
vilken nämndes av Umeå kommun, är viljan att förestå som gott exempel, en förebild för 
kommuninvånarna. Även här hittar vi i Nationalencyklopedin betydelsen av ordet förebild: 
”(viss) företeelse som något annat formas i enlighet med genom efterbildning av de 
väsentligaste egenskaperna”. Drivkraften är helt enkelt att genom att använda sig själva som 
exempel (kommunen) kunna påverka människorna i kommunen till ett ökat företagande.  
 
 

4.4 Sammanfattning 
De centrala aspekter som framkommit i detta kapitel är främst att vi anser att intraprenaderna 
innebär divisionalisering av den kommunala organisationen, där införandet av intraprenader 
gör att den kommunala organisationen antar formen av Mintzberg’s the divisionalized form. 
Vidare leder önskan om att sprida beslutsfattandet till att den kommunala organisationen 
öppnas upp för horisontell och vertikal decentralisering, vilket gör det möjligt för 
medarbetarna själva som i sitt dagliga arbete producerar verksamhetens varor eller tjänster att 
själva fatta beslut rörande sin egen arbetssituation. Decentraliseringen leder i sin tur till 
värdeskapande, då de med relevant kunskap inom sina respektive områden också ges rätten att 
fatta beslut kopplade till förbättringar inom dessa områden. Detta leder i sin tur till 
organisationsförändring genom drivkrafterna initiativ och kreativitet.  
 
Vårt arbete hittills har ökat vår kunskap om intraprenader men det har också gjort att fler 
frågor har väckts. Hur ser egentligen bakgrunden till införandet av intraprenader ut? Hur 
tolkas intraprenader av olika personer? Vilka är de största skillnaderna mot tidigare 
driftsform? Hur ser framtiden ut? Alla dessa frågor kunde vi inte få svar på genom att enbart 
läsa intraprenadpolicys och andra intraprenadhandlingar, därför ansåg vi att eftersom arbetet 
hittills bestått av fakta insamlad från olika offentliga dokument, måste arbetet även bestå av 
kunskap insamlad från människor som i sitt arbete har anknytning till intraprenader. Nästa 
kapitel kommer därför att bygga på material insamlat genom intervjuer, där vi personligen 
intervjuat en intraprenadhandläggare och tre enhetschefer i Örebro kommun. För att få ett 
vidare perspektiv kontaktade vi Eksjö kommun, Umeå kommun och Västra 
Götalandsregionen med frågor angående deras intraprenadverksamhet.  
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5. Djupare fakta .     
 
 

5.1 Hur ser bakgrunden till införandet av intrapren aderna ut? 
 
Svar från Eksjö kommun, Umeå kommun och Västra Götalandsregionen 
Enligt Ulla Henriksson, Sociala sektorn, Eksjö kommun, är idén till att arbeta med alternativa 
driftsformer politisk, men hon poängterar att: ”de inte hade något intresse av att de stora 
vårdbolagen skulle ta över verksamheten”. Ulla Henriksson lyfter fram framförallt 
medarbetarorienterade skäl, som att personalen skulle få mer inflytande över sin vardag och 
därmed en ökad arbetstrivsel, något som i sin tur skulle leda till sjunkande sjukskrivningstal 
men också attraktivare arbetsplatser inför framtidens rekryteringsbehov. Det fanns en 
bakgrund av diskussioner kring självplanerande arbetslag, vilket så småningom genom ett 
projekt (HELA-projektet) och ett stort politiskt intresse resulterade i möjligheter för 
personalen att få utbildning i entreprenörskap. Den första intraprenaden i Eksjö kommun 
skrev avtal 1 januari 2005 efter att ha provat arbetsformen under cirka ett år i form av en 
utbildningsintraprenad. Efter det fanns fler intresserade och en policy togs fram och 
beslutades politiskt. Idag har Eksjö fyra intraprenader inom den sociala sektorn: två 
inom äldreomsorgen och två inom omsorgen för utvecklingsstörda. Inom skolan finns tre 
intraprenader: vuxenutbildningen, fordonsprogrammet på gymnasiet och ett rektorsområde 
inom grundskolan. 
 
Utvecklingschef Gösta Carlsson på Centrum för Verksamhetsutveckling, Västra 
Götalandsregionen, berättar att bakgrunden till införandet av intraprenader som driftsform var 
att det helt enkelt fanns en politisk vilja att hitta alternativa driftsformer, skapa konkurrens 
och ökat inflytande. När regionen startade hade de en borgerlig majoritet som var drivande i 
frågan. Därefter har det varit en majoritet med folkpartiet, socialdemokrater och 
kristdemokraterna, och i denna gruppering har frågan inte varit lika angelägen. Intraprenader 
som driftsform har funnits sedan år 2000, innan dess fanns endast drift i förvaltningsform. I 
samband med årsskiftet 2002-2003 tog Centrum för Verksamhetsutveckling över 
intraprenaddelen och då kommer också Gösta Carlsson in i bilden. De har sedan dess arbete 
med att informera verksamheter som velat försöka starta intraprenad, samt förmedlat och 
betalt den konsult som hjälpt enheterna i det första steget, det vill säga hjälpt enheterna med 
sin verksamhetsanalys.  
 
Förhandlingschef Bengt Forsberg, Umeå kommun, menar att den största anledningen bakom 
införandet av intraprenader är att man vill prova en ny driftsform inom den kommunala 
verksamheten för att se om man på så vis kan få en ökad produktivitet, det vill säga få ut mer 
service för skattekronorna. Avsikten är inte att spara pengar utan att få ut mer service för 
samma pengar. Den drivande aktören i Umeå kommun angående intraprenad var den politiska 
ledningen och stadsdirektören med förvaltningschefsgruppen. Tidigare hade kommunen en 
traditionell förvaltningsorganisation. Bengt Forsberg berättar att när kommunfullmäktige tagit 
beslut om att utveckla intraprenader startade arbetet med att forma ”spelregler” och att 
informera om den nya möjligheten i Umeå kommun, vilket gjordes av en arbetsgrupp 
bestående av personaldirektören Birgitta Forsberg och ekonomidirektören Olof Burström samt 
Bengt Forsberg själv. De hade ett brett upplagt informationsprogram där intresserade fick 
komma och lyssna. I Umeå finns en handelshögskola vid Umeå universitet, som i samverkan 
med kommunen utvecklade en utbildning för blivande intraprenadchefer och medarbetare. 
Uppgiften blev att utveckla, som Bengt Forsberg säger, ”en kurs som inte fanns”. En av 
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utmaningarna var att kombinera det företagsekonomiska perspektivet med de särskilda behov 
av kunskaper om offentligt finansierade verksamheter som intraprenaderna ställer. Den första 
intraprenaden startade i september 2003 och var Östermalmsskolan. Umeå kommun står 
också inför stora rekryteringsbehov inom en 10-års period, vilket också gör att kommunen 
måste vara en attraktiv arbetsgivare, något man genom intraprenaderna ska bli genom att 
stimulera medarbetarnas medskapande och att ge arbetslagen makt över den egna vardagen. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att Umeå kommun attraherar arbetssökande som 
kräver friare former i stället för en "stel" organisation. Bengt Forsberg lyfter också fram 
utvecklandet av entreprenörskapandet inom den kommunala verksamheten som ett motiv till 
införandet av intraprenader.   
 
 
Svar från Örebro kommun 
Hans-Göran Högquist, intraprenadhandläggare vid Örebro kommun, fick i maj 2006 i uppdrag 
att ta fram ett förslag till intraprenadpolicy för Örebro kommun. Med policy menas 
styrdokument som gäller för hela kommunen och som är beslutat av kommunfullmäktige. 
Bakgrunden till att Örebro kommun började intressera sig för intraprenader är att man enligt 
Hans-Göran Högquist vill utveckla ansvarsformerna för de egna enheterna och 
verksamheterna. Kommunen vill visa att de kan driva verksamhet minst lika bra som privata 
utförare, om mer likartade förutsättningar skapas. Det är ju inte möjligt att ge lika 
förutsättningar men det är möjligt att istället utveckla nya styrformer.  
 
Ulla-Maj Bondeson och Pia Idestål, rektorer på Varberga förskolor, berättar att tanken på att 
övergå i intraprenad kom då de besökte kommunens informationsträff i september 2006 
angående just intraprenader. Efter informationsträffen satte de igång med att skriva en 
ansökan, vilket gjorde att ansökan var färdig ungefär samtidigt som beslutet att införa 
intraprenader togs av kommunfullmäktige i februari 2007. Överenskommelsen med 
kommunen jobbades sedan fram under våren 2007 och sträcker sig över drygt tre år, från 1 
september 2007 till 31 december 2010, där omförhandling av överenskommelsen ska ske 
under de sista sex månaderna. Ulla-Maj Bondeson och Pia Idestål har haft tankar på att starta 
eget sedan 2005, vilket de själva tror gjorde att de såg tillfället att övergå i intraprenad som ett 
bra alternativ. Detta tror de kommer att innebära att de, som de säger, får tillfälle att stå på 
egna ben och pröva vingarna. Eftersom de inte har arbetat som intraprenad längre än några 
månader (sedan 1 september 2007) är de fortfarande i startgroparna med att utforska vad det 
innebär att vara intraprenad och vad som är möjligt att göra. Ulla-Maj Bondeson och Pia 
Idestål tror att en tanke bakom införandet av intraprenader från kommunens sida kan minska 
storleken på förvaltningarna i kommunens organisation. De menar att ju fler som jobbar lika 
självständigt som de gör nu, desto fler tar själva över stora delar av kommunens arbete. Därför 
tror de att införandet i det stora hela grundar sig på ekonomiska besparingsskäl. 
 
Gun Brolin menar att Klosterbackens intraprenadansökan grundar sig i en önskan att visa att 
en kommunal verksamhet kan vara lika bra som en privat. Båda enhetscheferna, Gun Brolin 
och Jessica Henriksson, har gått starta-eget kurser på Startcentrum i Örebro, något som Gun 
Brolin tycker har gjort att hon inte anser att skillnaden mellan att driva eget och kommunal 
verksamhet inte är så stor, eftersom ”vi måste ju jobba lika frenetiskt på att kunden tycker att 
vi har bra produkter, som ju är omvårdnaden”.  
 
Vår sammanfattning 
Samtliga av våra tillfrågade som arbetar med intraprenader säger att det fanns en politisk vilja 
bakom införandet av intraprenader, ett sökande efter alternativa driftsformer för att utveckla 
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den kommunala organisationen. Den främsta anledningen för Umeå kommuns del var att 
försöka få ut mer service för skattepengarna, alltså höja produktiviteten i de kommunala 
verksamheterna. Både Umeå och Eksjö kommun uppger att intraprenaderna ses som ett sätt 
att skapa attraktivare arbetsplatser, vilket behövs inför de rekryteringsbehov som 
kommunerna står inför. Genom att ge enheterna/verksamheterna större befogenheter och 
större självständighet ges också personalen större inflytande, något som man tror påverkar 
attraktiviteten.  En önskan att visa att kommunal verksamhet kan vara lika bra som privat 
verksamhet uttrycks i Örebro kommun, både av intraprenadhandläggare Hans-Göran 
Högquist men också av Klosterbackens enhetschef, Gun Brolin. En skillnad som vi la märke 
till, var att Varberga förskolors enhetschefer var de enda som trodde att införandet av 
intraprenader också hade en ekonomisk anledning, nämligen att genom intraprenaderna kunna 
minska storleken på kommunens förvaltningar, eftersom intraprenaderna tar över stora delar 
av det arbete som tidigare legat på respektive förvaltning. Ur intraprenadenhetschefernas egna 
synpunkter finner vi att tankar på att starta eget ofta nämns i samband med frågan varför de 
vill bli intraprenad. Vi tror att intraprenaderna innebär en lockande lösning mellan att starta 
eget och fortfarande ha tryggheten i att inte själva riskera sin egen privatekonomi genom att 
vara sin egen arbetsgivare.  
 
 

5.2 Hur tolkar ni begreppet intraprenad och vad inn ebär det att vara 
intraprenad? 
 
Svar från Västra Götalandsregionen och Umeå kommun 
I Västra Götalandsregionens intraprenadpolicy definieras intraprenaden som ”en resultatenhet 
med ökade befogenheter, där ökat ansvar är kopplat till verksamhet, anställda och ekonomi” 
och Gösta Carlsson anser att tanken är att personalen ska ha befogenheter att fatta alla beslut 
som rör verksamheten, personal, ekonomi, et cetera. Dessutom innebär de ökade 
befogenheterna att man får ta med sig resultatet, positivt eller negativt, till nästkommande år. 
Vid underskott måste intraprenaden dock redovisa en handlingsplan för att komma i balans 
och detta skall vara uppnått inom nio månader. Om så inte är fallet upphör intraprenaden.  
 
Vad gäller resultathantering är intraprenaden, enligt Bengt Forsberg vid Umeå kommun, 
ansvarig fullt ut för sitt eget resultat. Det innebär att intraprenaden kan föra över- respektive 
underskott i ny räkning. Intraprenaden ansvarar för att ekonomin är i balans och att såväl 
beställaren har tillgång till erforderligt uppföljningsunderlag. Uppkommer underskott har 
intraprenaden skyldighet att upprätta en åtgärdsplan som beskriver hur balansen ska 
återställas. Uppföljning av åtagandet i avtalet följer samma system som för övrig verksamhet 
eller genomförs på det sätt parterna (nämnden respektive intraprenaden) överenskommit. 
Intraprenaden skall i övrigt följa det rapporteringssystem som tillämpas inom kommunen. 
 
Örebro kommun 
Hans-Göran Högquist menar att intraprenaderna innebär att kommunen flyttar regelgränserna. 
Han liknar också intraprenaderna vad gäller den ekonomiska aspekten vid att dessa ”får leva 
som vanliga människor och det är ingen som betalar mitt underskott vid årsskiftet”, då han 
syftar på att intraprenaderna ju får ta med sig eventuella över- och underskott till 
nästkommande år. Kommunens roll märks kanske främst då arbetet med att ta fram en 
överenskommelse med den blivande intraprenaden görs, eftersom man då har en aktiv roll för 
att få den blivande intraprenaden och deras förvaltning överens om villkoren. När en enhet 
eller verksamhet vill bli intraprenad lämnar de in en ansökan om detta till sin respektive 
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förvaltning, vilken sedan bereder ärendet och lämnar det till sin driftsnämnd för utlåtande. Om 
ansökan får ett positivt utlåtande går ärendet vidare till kommunstyrelsen samtidigt som den  
projektgrupp, tillsatt av Hans-Göran Högquist och bestående av representanter för olika 
instanser i kommunens organisation, åker ut till den ansökande verksamheten. Där ska man 
gemensamt komma fram till en överenskommelse. Hans-Göran Högquist poängterar att det är 
just en överenskommelse det handlar om, eftersom det är inom kommunen kan det inte bli 
fråga om ett avtal, då ett sådant sluts mellan två juridiska personer. Projektgruppen har även i 
uppgift att medla om problem uppstår, till exempel vill nu den första intraprenaden, Varberga 
förskolor, förändra lite mer i sin överenskommelse, vilket har gjort deras förvaltning tveksam. 
Då kommer projektgruppen in för att få parterna överens, något som också finns inskrivet i 
policyn, att en tvist ska lösas av parterna. Hans-Göran Högquist poängterar att han och hans 
medarbetare inte själva har befogenhet att ändra saker i en överenskommelse, utan som han 
säger ”bara kan använda munnen och vår övertalningsförmåga 
 
Vår sammanfattning 
Den övergripande bilden av intraprenader har att göra med just hur de skiljer sig i den 
ekonomiska aspekten från annan kommunal verksamhet. Att en intraprenad får ansvara för 
den egna ekonomin och själv bestämma hur eventuella över- eller underskott ska hanteras 
tycker vi kan sägas utgöra själva kärnan i vad en intraprenad innebär.  
 
 

5.3 Vad ses som de största skillnaderna med att öve rgå i 
intraprenad och vilka fördelar respektive nackdelar  ses? 
 
Svar från Umeå kommun 
Enligt Bengt Forsberg, Umeå kommun, finns en rad olika mervärden förutom ökad 
delaktighet och ökat engagemang, som kan möjliggöras genom intraprenad, så som kortare 
beslutsvägar, arbetstillfredsställelse och därmed lägre antal sjukskrivningar, ökad kvalitet mot 
brukaren, kostnadseffektivitet genom långsiktigt ekonomiskt tänkande och 
verksamhetsutveckling. För att ge ett exempel berättar han om hur en intraprenadchef vid en 
förskola har uttryckt det: ”Intraprenaden skapar ytterligare medskapande i och med att varje 
anställd är närmare de beslut som skall tas. Förstärker ett tydligt ledarskap. De blir en 
”mindre” enhet och detta gör det lättare att motivera människor när de själva kan påverka 
olika beslut. Som ”egen” blir de anställda mer sparsamma med material och ännu mer 
noggranna vid inköp. Intraprenaden bidrar till ökad samverkan mellan avdelningarna på 
förskolan, mellan förskola-familjedaghem och slutligen med föräldragruppen. Detta kan skapa 
ett nytänkande i olika situationer som barnen kan dra nytta av. Till exempel kan vissa 
gemensamma arbetsuppgifter göras tillsammans med föräldrarna. Intraprenadavtalet gör det 
möjligt att planera ekonomi, arbetsmiljö och verksamhet långsiktigt. Detta kan skapa bättre 
förutsättningar för barn och vuxna på enheten.” 
 
Örebro kommun 
Hans-Göran Högquist lyfter fram två aspekter som de största skillnaderna med att ha infört 
intraprenader i kommunen. Den första aspekten innehåller tanken att intraprenad skapar större 
möjligheter för förändringar i verksamheterna som kommer från de egna medarbetarna, att 
medarbetarna uppmuntras till att utveckla idéer i den egna verksamheten på ett nytt sätt. 
Intraprenaderna skapar också ett större engagemang och kan bidra till att involvera 
medarbetarna mycket mer i olika beslut. Den andra aspekten är den ekonomiska, att 
verksamheten nu får ta med eventuella över- och underskott och själva bestämma över dessa. 
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Tidigare blev ju enheter med överskott vid årets slut, som Hans-Göran Högquist säger, 
”bestulna på det och de med underskott blev aldrig bestraffade för det, och det är ju en 
vansinnig idé”.  
 
Ulla-Maj Bondeson och Pia Idestål, Varberga förskolor, upplever att de har en större frihet, 
flexibilitet och valfrihet nu som intraprenad, vilket främst yttrar sig i att de själva kan styra 
över vad pengarna ska gå till. De reflekterar och analyserar mycket mer över varje fråga som 
kommer upp, över vad den innebär för enheten och hur de ska ställa sig till den. De har 
tidigare år haft en ekonomi i balans, vilket de också påpekar var ett av kraven för att få bli 
intraprenad. Att de nu får möjlighet att själva använda eventuella överskott tror de kommer ge 
ett helt annat utrymme för långsiktig planering, där överskotten till exempel kan användas till 
ytterligare kompetensutveckling bland personalen. Det finns inte heller någon möjlighet att 
”gömma sig” bakom den egna förvaltningen eller liknande, vilket gör att de får stå för 
besluten de fattar på ett annat sätt. Detta tycker de också har lett till en tydligare riktning inom 
enheten. De påpekar också att det finns en större samhörighet bland personalen inom enheten, 
trots att den består av sju förskolor. Den enda nackdelen Ulla-Maj Bondeson och Pia Idestål 
nämner, är att de som intraprenad blir lite isolerade från andra verksamheter i kommunen. De 
tror att det skulle kunna vara jobbigt att på grund av detta vara en ensam chef för en 
intraprenad, till skillnad mot deras delade ledarskap. Ulla-Maj Bondeson och Pia Idestål har i 
sin överenskommelse med kommunen utrymme för att kunna göra omförhandlingar varje år, 
eftersom som de menar att det kan vara svårt att tänka på allt när själva överenskommelsen 
skrivs. De använder denna möjlighet till omförhandling nu (december 2007) eftersom de 
befinner sig mitt uppe i en upphandling om lokalvården på enheten, något som de tidigare 
varit mycket missnöjda med och de vill nu kunna styra över kvaliteten på städningen själva.  
 
Gun Brolin, Klosterbacken, tror att den största skillnaden kommer att bli den ökade 
delaktigheten hos personalen som förhoppningsvis kommer att genomsyra hela verksamheten. 
Det är också delaktigheten hos personalen som lyfts fram som den stora anledningen till att 
Klosterbacken ansökt om att bli intraprenad, eftersom de tror att en större delaktighet leder till 
ökad arbetsglädje, något som i sin tur gagnar både de boende och kvaliteten på boendet. Att 
uppnå en ökad flexibilitet i organisationen uppges också vara en anledning, för att på så sätt få 
resurserna på rätt ställe i rätt ögonblick. Gun Brolin är noga med att poängtera att ansökan inte 
har gjorts för att Klosterbacken har ett vinstintresse. Blir det pengar över kommer de att satsas 
på personalen och de boende. Gun Brolin tror att viss besparing är möjlig genom att se över 
vikarietimmarna och endast använda sådana då arbetsbelastningen är hög. Att de får ta med 
sig eventuella över- och underskott kommer också leda till helt andra möjligheter att motivera 
personalen. När man inte får någon uppskattning för att man sparar så är det svårt att också 
motivera personalen till det, påpekar Gun Brolin. Hon har ett stort förtroende för personalen 
och de är enligt henne ”jätteduktiga medarbetare”. Hon berättar också att Klosterbacken har 
en väldigt låg omsättning på personal, vilket gör att hon tror att övergången till intraprenad 
kommer att lyckas bra.  
 
Vår sammanfattning 
Vi anser att en av de största skillnaderna återigen lägger fokus på den ekonomiska aspekten av 
att övergå i intraprenad. Den nya driftsformen ger ett helt nytt utrymme för långsiktig 
ekonomisk planering, där enheterna/verksamheterna själva får bestämma vilka sorters 
investeringar som man vill göra. Intraprenaderna sägs leda till ökad delaktighet och ökat 
engagemang bland de anställda, vilket i sin tur leder till högre arbetstillfredsställelse och 
därmed färre sjukskrivningar och också ökad kvalitet på den service som utförs gentemot 
brukaren. Intraprenaderna skapar också större möjligheter till förändring i verksamheten när 
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de anställda kommer närmare de beslut som fattas i och med kortare beslutsvägar och att de 
anställda uppmuntras att utveckla sina idéer. Något vi tror också stärker samhörigheten inom 
intraprenaderna är den förstärkning av ledarskapet som blir resultatet av ökade befogenheter, 
vilket i sin tur leder till en tydligare riktning inom enheten. De största skillnaderna tycker vi 
kan sammanfattas i tre ord: ökad frihet, flexibilitet och valfrihet för de som arbetar i en 
intraprenad.  
 
 

5.4 Hur ser framtiden ut? 
 
Svar från Eksjö kommun, Västra Götalandsregionen och Umeå kommun 
Ulla Henriksson, Eksjö kommun, berättar att det just nu inte finns några intresseanmälningar 
om att starta eget, men det kommer kanske. Det finns möjligheter att bli "egna" men då gäller 
alla vanliga regler om offentlig upphandling, något som man ju ser över nationellt just nu, 
påpekar Ulla Henriksson. 
 
Då vi ber Gösta Carlsson, Västra Götalandsregionen, att beskriva hur han ser på framtiden när 
det gäller intraprenader, blir svaret att intresset både från politikerna och tjänstemäns sida är 
ljumt. Johan Assarson, Västra Götalands regiondirektör, menar enligt Gösta Carlsson, att skall 
man ha någon annan driftsform än förvaltningsdriven, så skall det vara i form av entreprenad 
eller bolagisering, alltså inga mellanformer som intraprenad. Gösta Carlsson själv är benägen 
att hålla med om detta, för att det annars lätt bli otydligheter.  
 
Den allmänna uppfattningen i Umeå kommun är att både verksamhet och arbetsförhållandena 
har förbättrats efter införandet av intraprenader. Kommunfullmäktige har också tagit 
målbeslut om ytterligare cirka tio intraprenader. Intresse finns hos flera verksamheter att få 
möjligheten att starta intraprenad och det har nyligen beslutats att kommunens städservice ska 
övergå till intraprenad. 
 
 
Örebro kommun 
Hans-Göran Högquist tror inte att någon av intraprenaderna i kommunen kommer att avbryta 
och vilja återgå till tidigare driftsform. Inte heller tror han att någon av förvaltningarna 
kommer att vilja ta tillbaka en verksamhet som drivs som intraprenad. Hans-Göran Högquist 
tror att intraprenaderna är lättare att prata med, till skillnad mot de ”vanliga” verksamheterna. 
Skälet är att om en intraprenad inte skulle sköta sig så kan ju deras, som han säger, 
”överenskommelse upphävas, mot andra händer ju i samma fall ingenting”. Hans-Göran 
Högquist tror att det är svårt att säga något mer konkret om framtiden, mer än att de ifrån 
kommunens sida vill se en förändring av helheten.  
 
Ulla-Maj Bondeson och Pia Idestål, Varberga förskolor, är säkra på att de inte kommer att 
vilja gå tillbaka till tidigare driftsform innan intraprenaden. De tror istället att det kan bli 
aktuellt att skriva intraprenadöverenskommelse för en längre tid än tre år. De tror också att det 
nätverk som de vart med och startat i Örebro kommun tillsammans med de andra enheter som 
ansökt om att bli intraprenad, kommer att vara till stor hjälp för att stötta och hjälpa varandra 
som intraprenader.  
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Vår sammanfattning 
Vi tror inte att någon av intraprenaderna själva skulle vilja återgå till tidigare driftsform (dock 
kan det vara möjligt), eftersom de nu har blivit eller kommer att bli vana vid en större 
självständighet och att snabbare genomföra förändringar i den egna verksamheten. Misskötsel 
av verksamheten och det förtroende man fått som intraprenad tror vi kan vara bland de enda 
anledningarna till att kommunen skulle vilja häva en intraprenadöverenskommelse. Detta 
grundar vi på Hans-Göran Högquists argument att intraprenaderna ger större incitament för 
enheterna/verksamheterna att sköta sig och följa regler och lagar, eftersom deras 
överenskommelse med kommunen kan upphävas, vilket betyder att kommunen får en god 
kvalitetssäkring genom intraprenaderna.   
 

5.5 Sammanfattning 
Samtliga av våra tillfrågade som arbetar med intraprenader säger att det fanns en politisk vilja 
bakom införandet av intraprenader, ett sökande efter alternativa driftsformer för att utveckla 
den kommunala organisationen. Den främsta anledningen för Umeå kommuns del var att 
försöka få ut mer service för skattepengarna, alltså höja produktiviteten i de kommunala 
verksamheterna. Både Umeå och Eksjö kommun uppger att intraprenaderna ses som ett sätt 
att skapa attraktivare arbetsplatser, vilket behövs inför de rekryteringsbehov som 
kommunerna står inför. Genom att ge enheterna/verksamheterna större befogenheter och 
större självständighet ges också personalen större inflytande, något som man tror påverkar 
attraktiviteten.  En önskan att visa att kommunal verksamhet kan vara lika bra som privat 
verksamhet uttrycks i Örebro kommun, både av intraprenadhandläggare Hans-Göran 
Högquist men också av Klosterbackens enhetschef, Gun Brolin. En skillnad som vi la märke 
till, var att Varberga förskolors enhetschefer var de enda som trodde att införandet av 
intraprenader också hade en ekonomisk anledning, nämligen att genom intraprenaderna kunna 
minska storleken på kommunens förvaltningar, eftersom intraprenaderna tar över stora delar 
av det arbete som tidigare legat på respektive förvaltning. Ur intraprenadenhetschefernas egna 
synpunkter finner vi att tankar på att starta eget ofta nämns i samband med frågan varför de 
vill bli intraprenad. Vi tror att intraprenaderna innebär en lockande lösning mellan att starta 
eget och fortfarande ha tryggheten i att inte själva riskera sin egen privatekonomi genom att 
vara sin egen arbetsgivare.  
 
Vi anser att en av de största skillnaderna återigen lägger fokus på den ekonomiska aspekten av 
att övergå i intraprenad. Den nya driftsformen ger ett helt nytt utrymme för långsiktig 
ekonomisk planering, där enheterna/verksamheterna själva får bestämma vilka sorters 
investeringar som man vill göra. Intraprenaderna sägs leda till ökad delaktighet och ökat 
engagemang bland de anställda, vilket i sin tur leder till högre arbetstillfredsställelse och 
därmed färre sjukskrivningar och också ökad kvalitet på den service som utförs gentemot 
brukaren. Intraprenaderna skapar också större möjligheter till förändring i verksamheten när 
de anställda kommer närmare de beslut som fattas i och med kortare beslutsvägar och att de 
anställda uppmuntras att utveckla sina idéer. Något vi tror också stärker samhörigheten inom 
intraprenaderna är den förstärkning av ledarskapet som blir resultatet av ökade befogenheter, 
vilket i sin tur leder till en tydligare riktning inom enheten. De största skillnaderna tycker vi 
kan sammanfattas i tre ord: ökad frihet, flexibilitet och valfrihet för de som arbetar i en 
intraprenad 
 
Vi tror inte att någon av intraprenaderna själva skulle vilja återgå till tidigare driftsform (dock 
kan det vara möjligt), eftersom de nu har blivit eller kommer att bli vana vid en större 
självständighet och att snabbare genomföra förändringar i den egna verksamheten. Misskötsel 
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av verksamheten och det förtroende man fått som intraprenad tror vi kan vara bland de enda 
anledningarna till att kommunen skulle vilja häva en intraprenadöverenskommelse. Detta 
grundar vi på Hans-Göran Högquists argument att intraprenaderna ger större incitament för 
enheterna/verksamheterna att sköta sig och följa regler och lagar, eftersom deras 
överenskommelse med kommunen kan upphävas, vilket betyder att kommunen får en god 
kvalitetssäkring genom intraprenaderna.   
 
 
Bakgrunden till att införa intraprenader i en kommun är dels politisk, där det främsta skälet är 
att intraprenader innebär en alternativ driftsform, och dels medarbetarorienterad, där 
införandet av intraprenader ses som ett sätt att skapa bättre förutsättningar för de anställda i 
kommunala verksamheter att kunna påverka sin egen arbetssituation. Vi har också funnit att 
en ytterligare anledning är att införandet av intraprenader och det man tror att dessa kommer 
att medföra ska bidra till att skapa en attraktivare arbetsplats, något som kommunerna behöver 
eftersom många står inför framtida rekryteringsbehov. Även önskan om att visa att 
kommunala verksamheter kan stå sig väl i konkurrensen mot privata aktörer finns med i 
bakgrundsbilden. En intraprenad innebär en resultatenhet med ökade befogenheter, där det 
avgörande är just ansvaret för den egna ekonomin. Vi tycker att den största skillnaden mot 
tidigare drift i förvaltningsform är förändringen gällande verksamhetens egen ekonomi och att 
intraprenaden skapar en ökad delaktighet och engagemang bland de anställda. Vi tror inte att 
en intraprenad som första alternativ väljer att återgå till tidigare driftsform, och inte heller tror 
vi att kommunen kommer att vara ivrig i att avbryta intraprenadöverenskommelser eftersom 
intraprenaderna skapar bättre förutsättningar för kvalitetskontroll. 
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6. Kopplingar till teoretiska begrepp, del 2 
I detta kapitel fortsätter vi att utifrån all fakta om intraprenader samt våra egna tolkningar, 
hitta kopplingar till olika teoretiska och/eller generella begrepp, för att fördjupa kunskapen 
om intraprenader.  
 
 

6.1 Lärande organisation och självstyre 
I vårt första teorikopplingskapitel drog vi paralleller mellan intraprenader och värdeskapande 
genom kunskap utifrån Hayeks58 teori om att det är på den enskilda arbetsplatsen, det vill säga 
hos medarbetarna själva, som kunskapen kan ses som störst om hur och vad i verksamheten 
som kan förändras. Utifrån de olika skäl som angetts ligga till grund för införandet av 
intraprenader som driftsform vi funnit i det föregående kapitlet, gick våra tankar till lärande 
organisationer.  
 
 
Lärande organisationer kan enligt Yukl59 definieras som organisationer som ständigt lär av 
sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Det vill säga, lärande 
organisationer använder sin kunskap för att bli effektivare. Vi anser att våra 
undersökningskommuner som är involverade i intraprenadverksamhet, kan anses representera 
en typ av lärande organisationer. Enligt våra kommuner erbjuder intraprenad en möjlighet till 
större självständighet hos de enskilda enheterna/verksamheterna, vilket i sin tur kan leda till 
ett ökat kunskapsutvecklande och kunskapsutnyttjande i dessa enheter. Detta kan i sin tur leda 
till förändringar i hela den kommunala organisationen.  
 
En lärande organisation ser heller inte någon motsättning mellan lönsamhetskrav och sin egen 
roll som aktiv, ansvarstagande samhällsaktör och tar därmed både ansvar för nationens välfärd 
och sin egen överlevnad. Den lärande organisationen inser att det inte räcker med att bara 
anpassa sig till förändringar, organisationen måste också aktivt delta i förändringar för att 
förbättra sig själv, det lokala samhället där organisationen finns och nationen i stort. Det 
normala för en sådan organisation blir alltså att befinna sig i ett tillstånd av förändring.60 
Kommunernas sökande efter alternativa driftsformer för att, som Umeå kommun uttryckte 
det, ge mer service för skattepengarna till kommuninvånarna, tycker vi tyder på att 
kommunerna försöker arr inte bara anpassa sig till förändringar utan också aktivt delta i dem. 
Detta talar också för att kommuner genom att införa exempelvis intraprenader som ett sätt att 
förändra sig själva och samhället i stort kan ses som lärande organisationer.   
 
Lärande organisationer tar i hög utsträckning vara på värdet av lärande, innovation, 
experimenterande, flexibilitet och initiativ, vilket också framgår tydligt i organisationen. 
Ledarna arbetar med att sprida kunskap om samband, anpassning till omvärlden och hur man 
ska uppnå enhetens/verksamhetens mål genom att samtliga medarbetare uppmuntras till att 
lösa problem och hitta bättre sätt att göra sitt arbete på.61  
 

                                                 
58 Hayek, (1945), s. 519 ff. 
59 Yukl, Gary (2006) Leadership in Organizations, s. 310 ff. 
60 Hellgren, Bo & Löwstedt, Jan (1997) Tankens företag, s. 71 ff. 
61 Yukl, (2006), s. 310 ff 
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Intraprenaderna själva representerar också en typ av lärande organisationer, då det ökade 
beslutsfattandet leder till att medarbetarna i större utsträckning får fatta beslut utifrån sin egen 
kunskap om vad som kan förändras för att förbättra verksamheten. En ökad delaktighet och 
engagemang gör också medarbetarna medvetna om den egna verksamhetens resultat, problem 
och mål i högre grad, vilket bidrar till att samtliga får en bättre helhetssyn av 
enheten/verksamheten. För Gumaeliusskolan innebär ett helhetstänkande att nå ett gott 
resultat samt att ta hänsyn till den fysiska skolmiljön, ekonomin, personalpolitiken, kosten 
samt olika upphandlingar. Klosterbacken strävar efter att uppnå större helhetstänkande 
exempelvis genom ett förstärkt kundfokus, ökad delaktighet bland kunder och personal samt 
genom ett delat ledarskap. Vi finner också att Klosterbackens enhetschefers uppfattning om 
intraprenader som driftsform mycket liknar den lärande organisationen, då de menar att 
intraprenaden kan engagera och uppmuntra till ett givande teamarbete där samtliga 
medarbetares kompetens och personliga förutsättningar kan göra en bra verksamhet ännu 
bättre. Att kunna garantera god vård, omsorg och rehabilitering genom intraprenad, betyder 
för Klosterbacken att det finns kunskap och erfarenheter genom teamarbete mellan olika 
yrkesgrupper och samarbete med anhörigråd och vårdcentral. Ledningens betydelse för att 
skapa en inspirerande och lärande omgivning ser vi bland annat exempel på hos Varberga 
förskolor. Det delade ledarskap som finns där gör att verksamheten inspireras av två rektorers 
tänkande, vilket enligt dem själva ger större möjlighet till perspektiv, utveckling och 
kvalitetssäkring av den egna verksamheten. Det delade ledarskapet möjliggör också, enligt 
Varberga förskolors enhetschefer, till reflektion och lärande eftersom de har möjlighet att 
bolla idéer och tankar mellan varandra. Varberga förskolor har också uttryckt att 
intraprenaden innebär att de ifrågasätter alla frågor i mycket högre grad än tidigare, vilket vi 
kopplar till double-loop learning.   
 
Lärande innebär förändrat tänkande och det finns enligt Argyris & Schön (1978) två former 
av lärande, single-loop learning och double-loop learning. Single-loop learning innebär att 
man korrigerar ett utfall utan att ifrågasätta grunden för värderingen, man försöker alltså inte 
ta reda på orsaken till utfallet. Double-loop learning innebär däremot att även grunden för 
värderingen ifrågasätts och korrigeras vid behov, här tar man alltså reda på vad som orsakat 
problemet och korrigerar också detta. 62 Varberga förskolors enhetschefer anser att 
intraprenadformen har lett till att de i mycket högre grad än tidigare ifrågasätter alla sorts 
frågor rörande den egna verksamheten, till exempel vad frågan innebär för dem och hur de 
ställer sig till den. Detta tycker vi tyder på att intraprenadformen har förmågan att locka fram 
double-loop learning, alltså där även frågan eller problemet i sig utreds, inte bara det 
eventuella utfallet.  
 
Lärande organisationer kan enligt Senge63 definieras som decentraliserade organisationer där 
självstyre utvecklas så långt som möjligt och där befogenheterna är så utspridda och ligger så 
långt från toppen som möjligt. Självstyre kan ses som ett verktyg i våra 
undersökningskommuner, vilket kan uppmuntra engagemang bland medarbetare och i sin tur 
leda till att alla får mer handlingsfrihet, exempelvis genom att testa sina egna idéer och genom 
att vara ansvariga för resultaten. Vi kan hitta exempel på självstyre bland våra 
undersökningsverksamheter, där Klosterbackens vårdboende syftar till att skapa en öppen 
atmosfär där personal, boende och övriga intressenter har möjlighet att framföra sina åsikter 
på ett konstruktivt sätt. I Varberga förskolors fall leder självstyret genom intraprenaden till ett 
ökat engagemang, inflytande och delaktighet, vilket i sin tur kan hjälpa till att förbättra 
verksamheten och uppnå dess mål.  
                                                 
62 Argyris, Chris (1992) On Organizational Learning, s. 67 ff. 
63 Senge, Peter M. (2004) Den femte disciplinen, Den lärande organisationens konst, s. 258 ff. 
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6.2 Humankapital 
En lärande organisation värdesätter lärande, innovation, experimenterande, flexibiliet och 
initiativ, enligt ovanstående avsnitt. Dessa nyckelord tycker vi kan kopplas till de människor 
som arbetar i intraprenaderna, eftersom dessa människor i högre utsträckning genom 
intraprenaden får möjlighet att använda och tillämpa dessa nyckelord. Människorna i en 
organisation utgör ju en oerhörd resurs, vilket leder oss in på tankar om humankapital. 
Humankapital definieras, enligt Yukl64, som att de anställda besitter sådana kunskaper som 
kan förknippas med och tillämpas i olika arbetsrelaterade uppgifter och uppdrag. Några av 
nyckelorden för att medarbetare ska ses som humankapital är samhörighet, delaktighet, 
kreativitet och positiv inställning. Här ser vi återigen en koppling till våra tidigare analyser av 
intraprenader och kunskap. Vi upplever att Varberga förskolors intraprenadverksamhet är i 
hög grad är påverkad och beroende av humankapital. Denna tanke kan kopplas till hur 
Varbergas rektorer, Ulla-Maj Bondeson och Pia Idestål, redan från början visade sitt intresse, 
tog reda på och läste in sig på det material som låg till grund för intraprenadpolicyn och själva 
intraprenadverksamheten. Yukl beskriver att det kan vara svårt att öka effektivitet, kreativitet 
och innovation på arbetsplatsen om de anställda saknar motivation och speciella kunskaper, 
vilket vi inte tycker är något problem för Varberga förskolor då deras anställda var redan från 
början övervägande positiva till att övergå i intraprenad och att Varbergas rektorer, Ulla-Maj 
och Pia, beskriver sig själva mycket utvecklingsinriktade och kreativa med en vilja att hela 
tiden utveckla organisationen.  Varbergas personal upplever en stark samhörighet inom 
enheten. Samhörighet kan ses som ett nyckelord för att lyckas tillämpa humankapital-
tänkandet på arbetsplatsen, vilket också bekräftas av Yukl65. 
 
I Klosterbackens fall var majoriteten av personalen intresserade av intraprenad, det fanns dock 
inte ett stöd från samtliga medarbetare. Men detta kan ändå ses som en positiv förutsättning 
för att starta en verksamhet där humankapital, det vill säga medarbetarna själva visar sitt 
intresse och är engagerade. Eftersom Gun Brolin, Klosterbackens enhetschef, har ett stort 
förtroende för personalen, vilka hon betecknar som ”jätteduktiga medarbetare”, och 
Klosterbacken dessutom har en väldigt låg omsättning på personal, gör att vi anser att också 
Klosterbackens verksamhet drivs i hög grad med hjälp av human resources, det vill säga nöjda 
anställda och deras kunskaper och lärdomar. Det är delaktigheten hos personalen som lyfts 
fram som den stora anledningen till att Klosterbacken ansökt om att bli intraprenad, eftersom 
en större delaktighet, enligt Klosterbacken, förväntas leda till ökad arbetsglädje. Delaktighet 
kan uppfattas som nyckelord för Klosterbacken för att lyckas utveckla och erhålla kunskap 
och kompetens som sitter hos personalen. 
 
 

                                                 
64 Yukl (2006), s. 370 
65 Yukl (2006), s. 370 
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7. Avslutande diskussion 
 
 

7.1 Övergripande sammanfattning 
En intraprenad är en verksamhet eller enhet som ägs av kommunen, till exempel en förskola 
eller ett äldreboende, men som drivs i egen regi av enheten. Med resultatenhet menas att 
intraprenaden har ansvar för sin egen ekonomi och den får själv bestämma hur den ska 
hantera eventuella över- och underskott vid årets slut. Detta gör att intraprenaden får 
förutsättningar som liknar de privata aktörernas, men intraprenadens frihet att bestämma själv 
över den egna verksamheten är inte obegränsad. Till exempel måste intraprenaden vid stora 
investeringar följa samma regler som gäller för övriga verksamheter inom kommunen. 
Intraprenaden måste också följa de lagar, regler, avtal och policys som är framtagna av 
kommunen.  
 
Det primära syftet till att införa intraprenader är enligt oss att man vill utveckla kommunens 
verksamheter genom att införa nya driftsformer. Det finns ett behov av att utveckla den 
kommunala verksamheten inom ramarna för den samhällsservice som kommunerna ska 
tillhandahålla, något som intraprenaderna kan hjälpa till med. Att vilja utveckla den 
kommunala verksamheten tyder enligt oss på att vilja förändra organisationen, där syftet är att 
öka effektiviteten. Att få mer service för skattepengarna som Umeå kommun nämnde som en 
bakomliggande faktor bakom införandet av intraprenader går enligt oss hand i hand med den 
beskrivning av organisationsförändring vi funnit, nämligen att syftet är att hitta nya eller 
förbättrade sätt att använda resurser och förmågor för att på så sätt öka en organisations 
värdeskapande och förbättra dess avkastning till dess aktieägare, vilka i det här fallet utgörs 
av kommuninvånarna. Vi anser att intraprenaderna skapar en slags divisionalisering av den 
kommunala organisationen, där intraprenaderna utgör divisioner som övervakas av ett centralt 
huvudkontor vilket representeras av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de nämnder 
med förvaltning som finns i en kommun. Intraprenaderna utgör divisionerna som var och en 
ansvarar för sin egen marknad, till exempel utgör marknaden för Varberga förskolor av de 
barn i förskoleålder som finns i detta område. Genom de lagar, regler, styrdokument och 
policys, som till exempel kommunens gemensamma skolplan, kan kommunen försäkra sig om 
att intraprenaderna gör det de ska utan att för den skulle minska på intraprenadernas 
självstyre. Om intraprenaden missköter sig och inte följer dessa regler och krav kan 
kommunen bryta överenskommelsen och intraprenaden återgår då till tidigare form och 
förlorar sin utökade frihet.  
 
Huvudmotivet till införandet är, enligt oss, att genom intraprenaderna få en bättre kommunal 
verksamhet. Synsättet att det är enheterna/verksamheterna själva som bäst vet hur och vad 
som kan förändras och förbättras ligger till grund för intraprenadinförandet. Genom att sprida 
beslutsfattandet skapar intraprenaderna också en ökad decentralisering av den kommunala 
organisationen. Vi anser att intraprenaderna öppnar upp den kommunala organisationen för 
horisontell och vertikal decentralisering, vilket innebär att beslutsfattandet sprids genom 
samtliga hierarkiska nivåer och mynnar ut hos de anställda som är de som dagligen i sitt 
arbete producerar enhetens/verksamhetens varor eller tjänster. När de som är bäst lämpade att 
fatta beslut rörande sådana förändringar och förbättringar som de är hemmastadda i, och som 
också vet vilka relevanta resurser som finns för att göra detta, uppstår värdeskapande. 
Intraprenaderna kan leda till just sådant värdeskapande eftersom de möjliggör för de anställda 
i enheterna/verksamheterna att få fatta beslut om sådant som rör deras egen arbetssituation 
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och därmed även själva verksamheten. Det ökade beslutsfattandet som leder till att 
medarbetarna i större utsträckning får fatta beslut utifrån sin egen kunskap om vad som kan 
förändras för att förbättra verksamheten, gör också att intraprenaderna representerar en typ av 
lärande organisationer, eftersom de använder sin kunskap för att bli effektivare. Även 
kommunerna som inför intraprenader kan ses som en typ av lärande organisation, eftersom 
införandet tycker vi tyder på att de aktivt deltar i förändringar för att förbättra både sig själva 
men också samhället i stort. En lärande organisation värdesätter lärande, innovation, 
experimenterande, flexibilitet och initiativ. Dessa nyckelord tycker vi kan kopplas till de 
människor som arbetar i intraprenaderna, eftersom de i högre utsträckning får möjlighet att 
använda och tillämpa dessa nyckelord. Intraprenaderna skapar ett ökat humankapital, där 
humankapital karaktäriseras genom samhörighet, delaktighet, kreativitet och positiv 
inställning. Till exempel är det inte möjligt för en enhet/verksamhet att övergå till intraprenad 
om inte majoriteten av medarbetarna är positiva till idén, vilket gör att i en intraprenad borde 
det finnas en positiv inställning bland medarbetarna. Intraprenaderna ger också upphov till en 
ökad samhörighet och delaktighet bland medarbetarna eftersom de är närmare de beslut som 
skall tas. Intraprenaderna möjliggör ökad handlingsfrihet och flexibilitet när det gäller den 
egna verksamheten inom de ramar, förhållningsregler, som utgörs av de lagar, regler, policys 
och avtal som kommunen måste följa. 
 
Intraprenader kräver inte stora förändringar för att kunna införas, men de kan istället leda till 
många positiva förändringar i den kommunala verksamheten. Vi kan heller inte se någon stor 
risk för kommunerna genom att införa intraprenader eftersom de fortfarande har god kontroll 
och insynsmöjlighet. Vi kan rent av tänka oss att intraprenaderna leder till bättre insyn 
eftersom intraprenaden, förutsatt att den fungerar väl och de anställda är nöjda, inte vill 
riskera att förlora sin ökade självständighet genom att inte hålla sig till kommunens lagar och 
regler. I Umeås fall har intraprenaderna lett till ett nytt sorts ifrågasättande i kommunen, på 
grund av intraprenadernas möjlighet att själva bestämma hur de vill lösa sina behov, vilket 
resulterat i ett internt förändringstryck och ett intresse för ekonomiska rationaliseringar. Vi 
betecknar detta som externa effekter av intraprenader, alltså allt sådant som påverkar den 
kommunala organisationen på grund av intraprenaderna. De interna effekterna utgörs av 
sådant som påverkar personerna i intraprenaderna och även dem med nära kontakt, så som till 
exempel föräldrar. Vi tror att det är viktigt att kommunen ordentligt informerar om 
möjligheten att bli intraprenad och vad det innebär och på så sätt försöker skapa ett intresse, 
annars tror vi att det är lätt att det blir till intet av införandet. 
 
 

7.2 Vår definition 
Intraprenad:  en intraprenad i kommunal verksamhet innebär en enhet/verksamhet där 
samtliga medarbetare är involverade i enhetens/verksamhetens mål och resultat. 
Intraprenaden grundar sig på en överenskommelse mellan enhet/verksamhet och kommunen. 
Enheten/verksamheten ansvarar över den egna ekonomin och hur eventuella över- och 
underskott ska hanteras.  
 
 

7.3 Våra egna avslutande tankar 
Vi tror intraprenader innebär ett sätt att spara pengar och minska den kommunala 
organisationen. Genom att ge de kommunala enheterna/verksamheterna större befogenheter 
och ökat ansvar som intraprenader leder detta till att enheterna/verksamheterna i själva verket 
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tar över delar av det arbete som kommunen tidigare utfört. Intraprenaderna innebär också ett 
sätt att ge de anställda större makt att själva påverka och förändra den egna arbetssituationen 
och därmed också den egna enheten/verksamheten. Kommunerna vill skapa attraktivare 
arbetsplatser som bättre står sig i jämförelser med privata verksamheter och där ser man 
intraprenader som ett sätt att förbättra de kommunala verksamheterna. Genom att öppna upp 
den kommunala organisationen för nya tankar och idéer i form av nya driftsformer säkerställs 
också kommunernas överlevnad, eftersom de förbättrar de kommunala verksamheterna. Att 
övergå i intraprenad är också ett sätt för enskilda individer (ofta enhetschefer) att förverkliga 
sina drömmar om att starta eget, men utan att behöva ta de personliga risker som det medför. 
Genom att övergå i intraprenad åtnjuter enhetscheferna större självständighet och frihet, men 
utan att de behöver riskera sin egen privatekonomi för verksamheten. Vi tror också att 
intraprenadformen kan vara lockande för många kommunala enheter/verksamheter som 
känner sig frustrerade med sin nuvarande situation. Att få bestämma mer själva ser de flesta vi 
pratat med som det man helst vill uppnå, vilket tyder på en tro och vilja på den egna 
verksamheten. En viktig punkt är också att det är enheterna själva som måste ta initiativ till att 
vilja övergå i intraprenad, det finns alltså inget tvång från kommunens sida att få enheterna att 
välja detta. På ett sätt kan man säga att kommunen ger medlet för att förändra den kommunala 
organisationen genom att införa intraprenader som driftsform, men överlåter till enheterna 
själva att ta initiativ till denna form av förändring.  
 
När det gäller intraprenadernas framtid tror vi att det finns flera möjliga scenarion. De 
kommuner som tycker att denna driftsform fungerar bra kommer troligen att behålla 
möjligheten, medan kommuner som är mindre nöjda med utfallet istället kanske söker andra 
vägar. När det gäller intraprenaderna själva tror vi att de med största sannolikhet inte kommer 
att vilja gå tillbaka till tidigare driftsform, efter att ha fått arbeta med den större frihet som 
intraprenaden innebär. Istället kan vi tänka oss att vissa intraprenader, om möjlighet ges, 
istället väljer att bli helt fristående från kommunen, alltså privatiserade. Hos de båda 
intraprenader vi intervjuat, Varberga förskolor och Klosterbacken, finns delat ledarskap där 
båda enhetscheferna är kvinnor. En intressant tanke är att intraprenader tilltalar just kvinnor 
eftersom driftsformen ger dem tillfälle att stå på egna ben i högre utsträckning än tidigare. Vi 
tror också att det delade ledarskapet ger en bättre grund för att lyckas som intraprenad, 
eftersom det alltid finns någon att bolla tankar med.   
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