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FÖRORD

Sedan år 2009 har ett forskningsprojekt om driftsformen intraprenad bedrivits vid Luleå tekniska universitet. 
Projektet har till största del finansierats av VINNOVA som lyder under näringsdepartementet och vars uppdrag 
är att stärka innovationskraften i Sverige. I denna rapport presenteras en sammanställning av Luleå kommuns 
upplevelser, erfarenheter och insikter efter att under drygt sju år ha använt sig av denna driftsform inom dess för- 
och grundskoleverksamhet. 

Som framkommer av rapporten upplevs intraprenaderna både ha fört med sig sådant som upplevs vara bra för 
driften och utvecklingen av verksamheten, men också sådant som anses vara mindre bra. Särskilt för organisa- 
tionen som helhet. Utvärderingen visar också att det finns ett antal utmaningar som måste hanteras och övervin-
nas när offentligt bedriven verksamhet ska reformeras i riktning mot ökat operativt självbestämmande. Först då 
kan intraprenadens fulla potential som kanske främst en kognitiv plattform för innovation och förnyelse uppnås. 
För det är viktigt att komma ihåg att intraprenader inte är några mirakelbrygder och dessutom långt ifrån några 
självspelande pianon. Men frigörs ett nytt och företrädesvis friare tänkande och agerande kanske ett eller annat 
litet mirakel trots allt kan komma att uppstå. För på sikt behövs sannolikt en mer innovativ offentlig sektor för 
att kunna möta upp de behov och krav som finns hos framtidens medborgare. Intraprenader kan vara ett steg i 
den riktningen.   

Författarna hoppas att resultaten från utvärderingen ska vara Luleå kommun och andra offentliga organisationer 
till gagn och vill rikta ett särskilt tack för stöd och support till VINNOVA och Luleå kommun. 
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SAMMANFATTNING

En intraprenad är en driftsform inom offentlig sektor som kortfattat innebär att verksamheter bedrivs 
med relativt hög grad av självbestämmande, samtidigt som den offentliga organisationen kvarstår som 
huvudman och ägare. Denna sistnämnda egenskap skiljer intraprenader från entreprenader, som inte 
sällan drivs i kommersiellt syfte och där ekonomiska driftsöverskott kan övergå till privata intressen. 
Graden och omfattningen av självbestämmande, ansvar, befogenheter och i vissa fall även prestations-
krav för en intraprenad regleras via ett flerårigt verksamhetskontrakt som upprättas mellan den of-
fentliga organisationens huvudman och aktörer inom den verksamhet som ska bedrivas i denna form. 

Inom Luleå kommun har driftsformen funnits sedan år 2007 och fram till år 2014 har totalt fyra 
grundskolor och fyra förskolor bedrivits i form av intraprenader. I september år 2014 togs beslut 
om att genomföra en mer utförlig utvärdering av hur driftsformen har fungerat och i denna rapport 
redovisas resultatet. Syftet med utvärderingen har varit att identifiera, beskriva och analysera de er-
farenheter, upplevelser och insikter som olika aktörer inom kommunen har skaffat sig om fenomenet 
i fråga. Detta utmynnade i sin tur i följande fyra övergripande frågeställningar:

• Vad upplevs ha varit bra med intraprenadverksamheten? 
• Vad upplevs ha varit mindre bra med intraprenadverksamheten?
• Vilka lärdomar kan andra aktörer och offentliga organisationer få av Luleå kommuns 
 upplevelser, erfarenheter och insikter av dess intraprenadverksamhet?
• Vad kan organisationen ta med sig från intraprenadverksamheten för 
 framtida utveckling?  

Utvärderingen baseras på personliga intervjuer med 25 personer som är, eller har varit, verksamma 
inom kommunen och som har bedömts vara viktiga för att kunna besvara de fyra frågeställningarna. 
Av dessa har fem svarat i rollen som politiker, nio i rollen som tjänstemän verksamma inom kom-
munen eller inom Barn- och utbildningsförvaltningen och resterande elva tillhör eller har tillhört 
driftsverksamheten inom denna förvaltning. Två av dessa tillhör verksamheter som inte drivs som 
intraprenader. En sammanställning av samtliga intervjuade aktörer finns redovisat i bilaga 2 i slutet av 
rapporten. För att underlätta tolkning och analys av intervjuutsagorna bandades och transkriberades 
varje intervju. Förutom de intervjuer som primärt har genomförts för denna utvärderings räkning, 
har även material från tidigare genomförda utvärderingar och studier använts i utvärderingen för att 
därigenom även kunna fånga upp händelseförlopp och utvecklingslinjer över tid.

Utvärderingen visar att det finns tre tydliga temaområden med sådant som upplevs ha varit särskilt 
bra med intraprenadverksamheten. Förändrade ekonomiska förutsättningar är det som de flesta 
av de intervjuade upplever som det bästa med intraprenaderna och tillika det som mest särskiljer 
dessa från andra enheter inom organisationen. Förändringarna innefattar nya sätt att ekonomistyra 
via så kallade resultatutjämningsfonder (RUF) och ökad valfrihet vid nyttjandet av centrala tjänster 
och stödfunktioner. Detta upplevs i sin tur ha bidragit till ett mer långsiktigt tänkande och agerande. 
Förutom detta upplever många ett ökat ansvarstagande och engagemang för den egna verk-
samhetens drift och utveckling och att organisationen har utmanats på ett företrädesvis positivt 
sätt tack vare att för- och grundskoleenheter har ombildats till intraprenader. Därtill upplevs även 
driftsformen ha bidragit till att skapa mer självständiga rektorer och förskolechefer, att bredda 



pedagogernas kompetens och dessutom anses den ha stärkt kommunens ställning som ar-
betsgivare. Förhoppningar finns även om att intraprenadernas intåg ska bana väg för andra typer 
av försöksverksamheter inom organisationen. Men som med det mesta finns också en baksida. Det 
som upplevs ha varit mindre bra med intraprenadverksamheten är att arbetsbelastningen har ökat 
inom andra delar av organisationen, att verksamhetskontrakten har varit otydliga (framförallt 
till en början), att graden av valfrihet och självbestämmande successivt har minskat och att 
en ”vi-mot-dem-kultur” har varit under uppseglande inom förvaltningen. Det här visar att 
det finns en hel del utmaningar och hinder att övervinna när en offentlig ledd verksamhet ska ombil-
das till intraprenader. De viktigaste lärdomar som kan dras är därför att HELA organisationen bör 
förberedas på att intraprenader ska finnas, att redan innan start fastställa syftet med intrapre-
nadverksamheten och att vara mycket noggrann vid utformandet av verksamhetskontrakt. 
Förutom detta är det viktigt att avsätta det stöd, de resurser och den support som krävs för 
att bedriva en framgångsrik intraprenadverksamhet. Man får nämligen räkna med att det tar relativt 
lång tid innan allt har satt sig. 

Mot bakgrund av detta finns några områden som organisationen rekommenderas att gå vidare med. 
Dessa är att fortsätta ekonomistyra med resultatutjämningsfonder (RUF), att fortsätta ut-
veckla idéerna om ökat självbestämmande och valfrihet när det gäller centrala tjänster 
och funktioner samt att upprätta ett slags verksamhetkontrakt för alla verksamheter, oavsett 
om de är intraprenader eller inte.  

I rapportens avslutande kapitel ställs frågan om intraprenad som driftsform har någon framtid inom 
svensk offentlig sektorn. Resonemanget utmynnar i ett JA med förbehåll. Dock ska inte företagen 
utgöra förebilder i denna utveckling. Skillnaderna mellan offentlig och privat sektor är nämligen för 
stor för att detta ska vara lämpligt. Utvecklingen måste därför ske inom offentlig sektor och den stora 
utmaningen är att finna former för att bli skicklig på två, delvis motstridiga, ideal. Först då kan det 
bästa ur det traditionella och det nya förenas, vilket om allt går rätt, förhoppningsvis kan leda till en 
mer innovativ offentlig sektor som fortsatt är effektiv.        
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1 BAKGRUND

Den 17 oktober år 2005 antog kommunstyrelsen i Luleå kommun riktlinjer för att påbörja  
försöksverksamhet med intraprenader. En intraprenad kan kortfattat beskrivas som en driftsform inom 
offentlig sektor där verksamhet bedrivs under en relativt hög grad av självbestämmande. Den offent-
liga organisationen kvarstår dock som huvudman och ägare av verksamheten. Det är främst denna 
egenskap som särskiljer intraprenaden från entreprenaden vars drift och ägarskap helt eller till största 
del kontrolleras av privata intressen, trots att finansieringen av verksamheten, liksom för intraprena-
den, helt eller devis kan ske via offentliga anslag¹. Av detta följer att de eventuella ekonomiska drifts-
överskott som kan uppstå för en intraprenad alltid stannar inom offentlig sektor, medan entreprena-
dens ägare har möjlighet att ta ut detta i form av vinst. 

En viktig del i att driva intraprenader är alltså att öka graden av självbestämmande för de som leder 
och verkar inom intraprenaden. Detta innebär vanligtvis utökade befogenheter att ta beslut i frågor 
som rör den egna verksamhetens drift och utveckling. Med ökad grad av självbestämmande följer 
vanligtvis även ökat ansvar, fler skyldigheter och i vissa fall även ökade krav på prestationer. Graden av 
självbestämmande och eventuella kravnivåer regleras via ett särskilt verksamhetskontrakt som tecknas 
för intraprenaden. I Luleå kommuns fall har verksamhetskontrakten i allmänhet haft en löptid på tre 
kalenderår, men under övergångsperioder har kontraktstiden varit kortare. Ett exempel på ett verk-
samhetskontrakt för en av kommunens intraprenader återfinns i rapportens bilaga 1.    

Den 1 juli år 2007 bildades den första intraprenaden inom Luleå kommun. Först ut var Stadsöskolan 
(åk 4–9) som tecknade ett verksamhetskontrakt som löpte över tre år och som baserades på kom-
munfullmäktiges och Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för försöksverksamhet med intrapre-
nader. Sedan dess har fler intraprenader bildats och i slutet av år 2014 finns totalt åtta stycken, varav 
fyra är grundskolor (Stadsöskolan år 2007, Hedskolan år 2009, Ormbergsskolan år 2009, Montess-
oriskolan år 2011) och resterande är förskolor (Munkebergs förskola år 2008, Lulsundets förskola år 
2009, Ormbergets förskola år 2009, Montessoriförskolan år 2011). Samtliga har Barn- och utbild-
ningsnämnden som huvudman och ägare. 

I samband med att verksamhetskontrakten för de åtta intraprenaderna löper ut den sista decem-
ber år 2015 har beslut tagits av förvaltningsledningen om att utvärdera intraprenadverksamheten.  
Resultatet av detta redovisas i denna rapport.  

¹ Det finns också exempel på entreprenadverksamheter som mer eller mindre är självförsörjande via avgiftsfinansiering. 
Ett exempel på offentligt finansierad entreprenadverksamhet inom svensk skolverksamhet är friskolor. Dessa finansieras 
helt av offentliga medel till skillnad från privatskolor som helt eller delvis finansieras via elevavgifter.
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2 UPPDRAGET

Uppdraget att genomföra en utvärdering av den intraprenadverksamhet som bedrivs inom Luleå 
kommun med Barn- och utbildningsnämnden som huvudman fastställdes i september år 2014. 
Uppdraget har utformats av forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med representanter 
från Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Finansieringen har skett inom ramen  
för det VINNOVA-finansierade projektet ”Intraprenad – Innovation, intraprenörskap och organisa-
toriskt lärande i en kommunal friskola” (diarienummer 2009–01736) och som har bedrivits vid Luleå 
tekniska universitet sedan år 2009. 

2.1 Uppdragsbeskrivning och övergripande frågeställningar

Uppdraget sammanfattas i tre delområden, vilka är att:

• Identifiera, beskriva och analysera vad som upplevs ha varit bra, respektive mindre 
 bra med intraprenadverksamheten.
• Beskriva och förklara hur andra aktörer och organisationer inom offentlig sektor kan 
 dra lärdom av Luleå kommuns upplevelser, erfarenheter och insikter från intraprenad- 
 verksamheten.
• Mot bakgrund av ovanstående, lämna förslag och rekommendationer till hur 
 organisationen  kan gå vidare med detta i dess framtida organisationsutveckling 

Ur detta framträder fyra övergripande frågeställningar som utvärderingen ämnar besvara:

 • Vad upplevs ha varit bra med intraprenadverksamheten? 
 • Vad upplevs ha varit mindre bra med intraprenadverksamheten?
 • Vilka lärdomar kan andra aktörer och offentliga organisationer få av Luleå  
  kommuns upplevelser, erfarenheter och insikter av dess intraprenadverksamhet?
 • Vad kan organisationen ta med sig från intraprenadverksamheten för framtida utveckling?  
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3 GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNINGAR

För att genomföra uppdraget och besvara de fyra övergripande frågeställningarna intervjuades 25 
personer verksamma inom Luleå kommun. Urvalet av personer skedde dels via ett så kallat förståel-
se- och lämplighetsurval, dels på rekommendation av den tjänsteman vid Barn- och utbildningsför-
valtningen som har haft ett övergripande ansvar för intraprenadverksamheten sedan starten år 2007. 
För att hålla uppdraget inom rimliga ramar när det gäller tid och resurser avgränsades det till att 
uteslutande omfatta personer verksamma inom Luleå kommun. Därmed har aktörer och intressenter 
utanför organisationen exkluderats vid denna utvärdering. En sammanställning över de personer som 
har intervjuats återfinns i rapportens bilaga 2. 

Intervjuerna genomfördes mellan den 8 oktober och den 31 oktober år 2014. Varje intervju tog 
mellan 30–60 minuter och bandades. En intervjuguide med ett antal på förhand fastställda frå-
gor användes som utgångspunkt och stöd vid varje intervju. Frågorna togs fram med utgångspunkt  
från uppdragets fyra övergripande frågeställningar och bestod av både öppna och riktade frågor.  
I rapportens bilaga 3 redovisas intervjuguiden i dess helhet. Förutom de intervjuer som primärt 
genomfördes inom ramen för detta uppdrag, har även tidigare insamlat empiriskt material2 använts  
i utvärderingen. 

När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades en grovanalys av det insamlade materialet. Det 
inleddes med att noggrant transkribera intervjuerna. I vissa fall skedde detta ordagrant och i andra 
fall sammanfattningsvis. Därefter påbörjades en första sortering och analys av materialet vars syfte var 
att identifiera huvudteman och undergrupper till dessa, relaterat till de frågeställningar som skulle 
besvaras. Efter det skedde en mer ingående analys vars syfte var att renodla de temaområden som 
hade identifierats, men också att kritiskt granska sådant som föreföll vara validerat men som trots 
detta kunde ifrågasättas. Allt detta utmynnade så småningom i den resultat- och analysredovisning 
som presenteras i kapitel 4. 

Som läsare är det viktigt att vara medveten om att de resultat som redovisas i rapporten till största 
del baseras på de intervjuade personernas uppfattningar, erfarenheter och insikter av intraprenad-
verksamheten inom Luleå kommun. Utvärderingen kommer därför inte att göra anspråk på att finna 
objektiva och kausala kopplingar mellan driftsformen intraprenad och dess resultat och utfall över tid.     

2 Ett flertal personliga intervjuer har genomförts mellan åren 2009 och 2012 med personer verksamma inom Luleå 
kommun. Även om syftena med dessa intervjuer var andra än det som gäller för detta uppdrag, bedömdes informatio-
nen som framkom där vara av relevans och intresse även för denna utvärdering. Därtill har även sekundärt empiriskt 
material i form exempelvis beslut, verksamhetskontrakt och organisationsscheman använts i utvärderingen. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS

I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten från utvärderingen. Kapitlet är uppdelat i fyra  
av snitt som var för sig besvarar de fyra frågeställningar som ställdes i rapportens andra kapitel.  

4.1 Vad upplevs ha varit bra med intraprenadverksamheten? 

Samtliga personer som har intervjuats hade något positivt att säga om intraprenaden som alternativ 
driftsform inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Många menade att förvaltningens intraprena-
der har visat att det faktiskt går att leda, styra och organisera verksamheten på andra sätt än vad man 
tidigare kanske trodde var möjligt. Ingen av de som intervjuades från intraprenaderna uttryckte något 
som kan tolkas som en vilja eller ett önskemål att återgå till den organisationslösning som fanns tidi-
gare, vilket även det indikerar att man är relativt nöjd med driftsformen. 

Via analyser av det insamlade empiriska materialet framkommer tre tydliga temaområden för sådant 
som upplevs ha varit särskilt bra med att bedriva verksamheten i form av intraprenader. Dessa är:   

• Förändrade ekonomiska förutsättningar
• Ökat ansvarstagande och engagemang
• Organisationen har utmanats

4.1.1 Förändrade ekonomiska förutsättningar

De flesta av de intervjuade lyfter fram förändrade ekonomiska förutsättningar som den tydligaste och 
mest avgörande skillnaden med att vara intraprenad och att inte vara det. Samtliga intervjuade som 
tillhör driften tycker tillika att detta också har varit det i särklass bästa med driftsformen, medan tjäns-
temännen och politikerna antar en mer återhållsam hållning i frågan. Att intraprenaderna har andra 
ekonomiska förutsättningar än vad övriga enheter har, är nämligen inte helt oproblematiskt sett ur ett 
förvaltnings- och kommunövergripande perspektiv. Mer om detta beskrivs i avsnitt 4.2. 

Att de ekonomiska förutsättningarna anses ha förändrats till det bättre betyder emellertid inte att 
intraprenaderna har tilldelats mer resurser än de andra enheterna i organisationen, vilket var en 
vanlig förekommande uppfattning till en början. Intraprenaderna har haft samma budgetramar som 
alla andra. Det handlar inte heller om att kommunens eller förvaltningens ekonomiska situation  
har blivit bättre de senaste åren och att man av den anledningen har kunnat lägga mer på drift och  
utveckling. Nej, det har istället att göra med sättet att ekonomistyra intraprenaderna tillsammans med 
den valfrihet som dessa har när det gäller nyttjandet av centrala tjänster och stödfunktioner.    

Innan intraprenaderna fanns skedde den ekonomiska styrningen på ett traditionellt kommunalt sätt. 
Det vill säga via budgetstyrning som kort innebar att rektorerna och förskolecheferna skulle planera 
och genomföra sin verksamhet inom ramen för den ettårsbudget som hade fastställts för enheten. Om 
det fanns budgetöverskott vid räkenskapsårets slut övergick detta till förvaltningen och på samma sätt 
hanterades eventuella budgetunderskott. Detta upplevdes av många som en incitamentlös ekonomisk 
styrning för ”… man hade ju inget för att hålla sig inom budgeten”, som en av de intervjuade peda-
gogerna uttryckte det.
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Vid bildandet av förvaltningens första intraprenad togs emellertid beslut om att låta denna prova  
på att arbeta med en så kallad resultatutjämningsfond (RUF).3 En RUF kan förenklat beskrivas  
som en slags intern fond där saldon från de eventuella budgetöverskott eller underskott som nästan 
alltid uppstår varje räkenskapsår, samlas och ackumuleras över en längre tidsperiod än ett år. I det 
här fallet lika länge som verksamhetskontraktets löptid, vilket för just denna intraprenad var tre år.  
I praktiken innebar det att man gick från ettårsbudgetar till en treårsbudget och det är just detta sätt 
att ekonomistyra som upplevs vara särskilt positivt med driftsformen intraprenad. Enligt rektorerna 
och förskolecheferna har nämligen införandet av RUF för intraprenaderna gjort att man kunnat göra 
mer långsiktiga satsningar, jämfört med tidigare, eller som en av dem uttryckte det: 

”Budgeten [för intraprenaderna] är A och O. Har man budgeten i balans 
eller till och med i överskott kan man genomföra utvecklingsstrategier som man 
annars aldrig hade kunnat göra.” 

Det förändrade sättet att budgetstyra upplevs emellertid varken ha lett till några ”onormala” överskri-
danden av budgetar eller ökat resursslöseri, vilket det fanns farhågor om när RUF först diskuterades. 
De flesta från driften anser snarare att detta har gjort att man har blivit mer sparsam, jämfört med 
tidigare. Dessutom har det hela tiden funnits en bra kontroll och tydliga krav på en budget i balans 
från förvaltningshåll, vilket även formellt har reglerats via de verksamhetskontrakt som har tecknats 
för intraprenaderna. 

Den viktigaste förklaringen till att man från driftshåll upplever sig ha blivit mer sparsam tack vare den 
nya ekonomistyrningen har inte med ökade krav och mer kontroll att göra, utan beror snarare på att 
det helt enkelt har ”lönat sig att vara det”, som en förskolechef sa. Tack vare RUF har alla överskott 
som uppstått via besparingar stannat kvar i den egna verksamheten, vilket upplevs ha skapat ett mer 
”ekonomiskt” förhållningssätt bland ledning och medarbetare. Besparingarna har i sin tur möjliggjort 
fler satsningar på kompetensutveckling, nya pedagogiska hjälpmedel och annat som direkt eller in-
direkt har kommit barnen, eleverna och personalen tillgodo. Spiralen har med andra ord satts i snurr 
och blivit mer eller mindre självgående. Dessutom upplever många att fenomenet med den 12:e bud-
getmånaden4 i princip har försvunnit sedan man införde RUF för intraprenaderna. Detta har också 
fört med sig att pengar har kunnat sparas som annars kanske ”hade bränts” som en av de intervjuade 
valde att lägga fram det. 

En annan positiv ekonomisk och resursrelaterad förändring som upplevs ha uppkommit tack vare 
intraprenaderna, är synen och sätten att hantera centrala tjänster och funktioner. Innan förvaltningen 
hade intraprenader fanns en relativt väl utbyggd central stabsfunktion där flera stödenheter ingick 
och vars uppdrag var att bistå driftsverksamheten med stöd och support i särskilda frågor. Detta upp-
levdes dock inte av alla inom driften som helt ändamålsenligt sett till de behov som fanns. Därmed 

3 Tankar på att införa resultatutjämningsfonder fanns redan innan tillkomsten av intraprenaderna, men det var  
intraprenaden Stadsöskolan som var först ut att i full skala prova denna form av budgetstyrning inom förvaltningen.
4 Den tolfte budgetmånaden innebär att allt som finns kvar i budgeten i december tenderar att förbrukas. Risken finns 
annars att man kan gå miste om möjligheten att kunna köpa in något som kanske inte behövs just den månaden, men 
på sikt. Dessutom riskerar man även att få minskade anslag kommande år eftersom man faktiskt visar att man klarar sig 
med färre resurser än planerat.  
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kom även nyttan med de ”fria nyttigheter” som erbjöds att ifrågasättas. Att de inte heller var helt 
”fria” förstod givetvis de flesta och detta störde fler än en. Några av de rektorer som har arbetat inom 
förvaltningen innan intraprenaderna bildades berättar om den irritation som de kände över att resur-
ser lades på något som de inte behövde eller nyttjade och när de väl ville ha hjälp med något kunde 
de få till svar att: ” - Det får ni faktiskt fixa själva!”. 

När de första intraprenadera bildades gavs emellertid möjligheten att välja bort vissa centrala tjänster 
och funktioner och istället ersätta dessa med egna lokala lösningar. För att det skulle vara möjligt rent 
ekonomisk fick intraprenaderna ”ersättning” för det som hade valts bort och på så sätt kunde man 
”köpa in” det man behövde utan att överskrida budgeten. Denna princip har fortsatt att gälla fram 
till idag, även om den delvis har reducerats i förhållande till det ”utbud” som man tidigare kunde 
välja bort. Men sammantaget upplevs det ha inneburit positiva förändringar när det gäller synen på, 
och hanteringen av, centrala stabstjänster och funktioner. Detta är inte något som enbart har berört 
intraprenaderna. Från förvaltningsledningshåll har man exempelvis känt sig ”mer tvingad” att säker-
ställa att det som levereras centralt också är sådant som efterfrågas lokalt. På så sätt har även övrig 
verksamhet dragit nytta av denna förändring. 

På intraprenaderna upplevs vidare de egna inköpen fungera bättre, jämfört med om dessa skulle ske 
från centralt håll som brukligt är i större organisationer. En förskolepedagog som har tagit på sig an-
svaret för alla lokala inköp för sin intraprenad, menar med bestämdhet att: 

”Verksamheten vet ofta mycket bättre om vad som behövs och vilken
kvalitet som krävs för det som ska köpas in, jämfört med de som arbetar 
med centrala inköpsavtal.” 

Dessutom tycker många att möjligheterna att välja bort centrala tjänster och funktioner och ersätta 
dessa med billigare lokala lösningar har gjort att ytterligare besparingar har kunnat genomföras. 

4.1.2 Ökat ansvarstagande och engagemang

En positiv bieffekt som tillika även kan utgöra en viktig förklaring till de positiva beteendeeffekter 
som upplevs ha uppstått som resultat av de förändrade ekonomiska förutsättningarna, är att såväl an-
svarstagandet som engagemanget för den egna verksamhetens drift och utveckling upplevs ha ökat 
tack vare ombildandet till intraprenader. En stor majoritet av de intervjuade upplever nämligen att 
detta helt och hållet är ett resultat av införandet av driftsformen. 

En rad berättelser vittnar om beteenden som gått utanför ”normala” arbetsuppgifter och som många 
troligtvis inte förknippar med kommunal verksamhet i traditionell mening. På en förskola valde 
exempelvis personalen att under en helg, utan ersättning, putsa fastighetens fönster istället för som 
brukligt, anlita ett externt städbolag för att ta hand om detta. Ett annat exempel är en skola där perso-
nalen upptäckte att det fanns pengar att spara genom att köpa in utbildningsmaterial som man sedan 
lät gå runt mellan fem arbetslag. Tidigare hade varje arbetslag köpt in ett sådant arbetsmaterial var 
för sig, vilket alltså i just det här fallet medförde att man i ett enda drag reducerade kostnaden till en 
femtedel av vad det tidigare hade kostat. Andra exempel är att personal har hållit i internutbildningar 
för att därigenom slippa att köpa in tjänsten externt och i fler än ett fall har pedagoger funnits på plats 
innan arbetsdagens början för att möta elever som har behövt komma till skolan tidigt på morgonen. 
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Förutom ökat ansvarstagande har även ökat engagemang för verksamhetens drift och framtida ut-
veckling märkts av. Detta är också något som många menar är den kanske mest tydliga skillnaden 
mellan att verka inom en traditionellt organiserad för- och grundskoleverksamhet, jämfört med en 
intraprenad. En av rektorerna utrycker det så här: 

”Jag kan inte mäta skillnaden, men jag anser att engagemanget är skillnaden 
mellan intraprenader och icke-intraprenader”

Vad är det då i intraprenadfenomet som upplevs bidra till att personalen tar ett större ansvar och kän-
ner ett engagemang? Via intervjuerna framkom tre delförklaringar. Den första och kanske viktigaste 
är också den mest subtila, nämligen ”den psykologiska effekten”. Med det menas den ”känsloyttring” 
som verkar ha uppstått av att få vara med och utveckla och driva en verksamhet tillsammans med 
andra som har samma målsättning och dessutom på ett relativt fritt och obundet sätt. Detta i sin tur 
upplevs bland annat ha bidragit till att skapa bättre trivsel på arbetsplatserna, lägre sjukfrånvaro och 
till och med, som en av rektorerna uttryckte det:  

”… intraprenaden har varit viktig för vår självkänsla!”.
 
Förutom detta förefaller både ökad delaktighet och mer självbestämmande vara viktiga ingredienser 
i den mix av positiva bieffekter från intraprenaderna som upplevs har främjat ett ökat ansvarstagande 
och engagemang. Den ökade delaktigheten märks av både när det gäller driftsplaneringen av verk-
samheten, i beslutsfattandet men också för sådant som rör framtidsfrågor. Det var dock flera som 
ifrågasatte om det verkligen inte hade gått att göra personalen minst lika delaktiga och därmed också 
lika ansvarstagande och engagerade utan att för den skull vara intraprenad. Många trodde också det, 
men helt klart verkar intraprenaderna ha underlättat det hela, eller som en tjänsteman i lednings-
gruppen sa:

”Det är märkligt att man ska behöva ett intraprenadkontrakt för att åstadkom-
ma förändring.”

En förklaring kan gå att finna i den osäkerhet som till en början fanns kring vad man som intra- 
prenad tilläts göra och inte. Det här skapade ett behov av dialog och konsensus ute i verksamhe-
terna och ur det växte en kultur fram som genomsyrades av en hög grad av delaktighet. En annan 
förklaring har att göra med själva ombildandet till intraprenad, vilket har krävt att såväl ledning  
som personal har varit delaktiga i beslutet. Oavsett vad som är orsak och vad som är verkan, upplevs 
ökad delaktighet som en mycket viktig del i att driva en intraprenad och det upplevs i sin tur alltså 
leda till ökat ansvarstagande och engagemang. 
Minst lika viktigt för detta upplevs också känslan vara av att mer självständigt få fatta sina egna  
beslut. Givetvis finns insikten bland intraprenaderna om att alla beslut inte kan fattas av enskilda sko-
lor eller förskolor. Men fler beslut än tidigare som rör den egna verksamheten upplevs ha kunna tas 
av ledning och personal ute i verksamheten sedan man blivit intraprenad. Frågan är om hög grad av 
självbestämmande krävs för att nå hög grad av ansvarstagande och engagemang? Flera av de operativt 
anställda menade att det kanske snarare handlar om en slags korsbefruktning där ökat ansvarstagande 
och engagemang både är ett resultat av, och en förutsättning för, ökat självbestämmande. Det ligger 
sannolikt en hel del i det resonemanget. 
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En annan fundering som finns bland de intervjuade är om det är intraprenaden som driftsform eller 
ledarskapet som har utövats vid dessa enheter som har varit nyckeln till framgången relaterat till ökat 
ansvarstagande och engagemang. De allra flesta gissar på att ledarskapet är mer viktig än driftsformen. 
Samtidigt anses driftsformen gynna en viss typ av ledaregenskaper där förmågan att delegera och 
utmana de underställda anses ingå.   

Sammantaget upplevs i vilket fall som helst ”den psykologiska effekten”, ökad delaktighet och mer 
självbestämmande vara ett signum för de intraprenader som drivs inom Luleå kommun. Detta i sin 
tur upplevs ha ökat ansvarstagandet och engagemanget för den egna verksamhetens drift och utveck-
ling, vilket de flesta anser är något som har varit mycket bra med driftsformen. En pedagog samman-
fattar det hela på ett talande sätt:

”Det har blivit VÅR skola!”

4.1.3 Organisationen har utmanats

Det tredje temaområde för vad som upplevs ha varit särskilt bra med intraprenadverksamheten är att 
det nya sättet att driva för- och grundskolor har bidragit till en förvaltningsövergripande utveckling. 
Det är alltså inte enbart de verksamheter som har drivits som intraprenader som anses ha utvecklats 
som ett resultat av att man införde driftsformen år 2007. Förklaringen till det är att intraprenaderna 
upplevs ha utmanat rådande föreställningar och etablerade arbetssätt. Förvaltningen har tack vare 
detta ”tvingats” till utveckling, samtidigt som man också har varit relativt bra på att ta vara på de 
möjligheter till nytänkande som har dykt upp i kölvattnet från driftsformen. 5

De som innehar en ledande ställning i förvaltningen tycker exempelvis att den alternativa driftsfor-
men på mer än ett sätt har utmanat den traditionella struktur, ordning och byråkrati som sedan lång 
tid har gällt inom organisationen. Det har dock inte alltid varit helt enkelt att hantera utmanande 
frågor och önskemål från rektorerna och förskolecheferna, men resultatet av det hela har i fler än ett 
fall inneburit förbättringar för såväl förvaltningen som helhet som för enskilda verksamheter. Bara det 
faktum att intraprenaderna började välja bort vissa centrala tjänster och funktioner gjorde att deras 
uppdrag och ibland även dess existens började ifrågasättas. Detta ledde i sin tur till omorganisationer 
som syftade att skapa bättre stöd och struktur för den operativa verksamheten. Rektorerna och för-
skolecheferna inser också att de inte alltid har varit lätta att ha att göra med. I deras ambitioner och 
viljor att förbättra har de ibland behövt nyttja ”glipor” i byråkratin och i verksamhetskontrakten för 
att få igenom sina idéer och önskemål.   

Att utmana organisationen status quo har emellertid inte enbart lett till direkta förändringar. Några 
av de intervjuade uttryckte också något som kanske kan liknas med framtidshopp, vilket i sin tur 
fört med sig att fler har velat leda en intraprenad. En rektor som sedan några år tillbaka leder en 
intraprenad fick sitt intresse för driftsformen väckt genom att ha varit med från början på en annan 
intraprenad. Hon menar:   

5 Över tid anses dock utvecklingen och förnyelseförmågan ha stannat av, vilket beskrivs mer ingående i avsnitt 4.2.3. 
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”Det var fantastiskt att se att det fanns den här utvecklingsmöjligheten. Att 
man kunde göra detta inom kommunens ramar. Det var liksom WOW!!!”.

Intraprenaderna förefaller också upplevas ha blivit något av en förebild för andra enheter inom för-
valtningen genom att de i handling har kunnat visa att det går att förändra sådant som har verkat vara 
oföränderligt. Till en början fanns det förvisso en del avundsjuka bland kollegor som trodde att intra-
prenaderna tog resurser från dem, men i takt med att kunskapen om vad det innebär att kunna välja 
bort centrala tjänster och funktioner och ersätta dessa med lokala lösningar, upplever rektorerna och 
förskolecheferna att de fått mer gehör från sina kollegor. Idag finns också totalt sett ett större intresse 
inom förvaltningen av att få reda på vad som händer ute i intraprenadverksamheten.  

4.1.4 Övrigt som upplevs ha varit bra med intraprenadverksamheten

Förutom dessa tre temaområden som framkommit vid mer eller mindre varje intervju, finns  
ytterligare fördelar som lyfts fram.

• Intraprenaderna har hjälpt till att skapa mer självständiga rektorer och förskolechefer. 
Enligt 2 kap. 10§ i Skollagen (SFS 2010:800), som började gälla år 2014, tilldelas rek-
tor och förskolechef mer ansvar för sin enhets inre organisation och fördelningen av 
resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Detta har inne-
burit att personer i ledande ställning inom förskolan och skolan numera förväntas 
vara mer självständiga, jämfört med tidigare. Tack vare driften med intraprenader har 
flera personer i ledande ställning redan fått prova på detta och därför upplevs detta 
också vara något bra som kommit ur driftsformen.

• Pedagogernas kompetens har breddas. En positiv bieffekt av intraprenadverksamheten 
är att personalen vid för- och grundskolorna har behövt sätta sig in i frågor som de 
annars inte hade behövt engagera sig i. Exempel är juridiken kring offentliga upp-
handlingar och centrala inköpsavtal (för de som har velat göra egna inköp utanför 
de ramar som har funnits), konkurrensutsättning (för de som har sökt möjligheter 
att kommersialisera vissa delar av sin verksamhet) och ekonomi (för de som har ifrå-
gasatt förvaltningens sätt att redovisa och beräkna gemensamma kostnader). I grund 
och botten behöver detta inte enbart vara av godo eftersom det delvis har skett i 
samband med oenigheter mellan verksamheten och ledningen inom förvaltningen 
(vilket beskrivs mer ingående längre fram i rapporten). Men enligt några av de in-
tervjuade upplevs detta ändå som något positivt.

• Intraprenaderna har bidragit till att stärka kommunens ställning som arbetsgivare. 
Tack vare intraprenaderna och dess möjlighet till ökad delaktighet, inflytande och 
självbestämmande upplevs kommunen ha blivit mer attraktiv som arbetsgivare.
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• Intraprenaderna kanske kan bana väg för andra typer av försöksverksamheter? Slut-
ligen ansåg några att tack vare att det har gått så pass bra med intraprenaderna, 
kommer detta förhoppningsvis att leda till att fler försök med andra driftsformer 
kommer att prövas fram över. Detta är givetvis inget som någon vet med säkerhet, 
men förhoppningen finns och det i sig upplevs som något gott som intraprenadverk-
samheten fört med sig.

4.2 Vad upplevs ha varit mindre bra med intraprenadverksamheten?

Även om mycket upplevs ha varit bra med intraprenadverksamheten finns det också sådant som upp-
levs som mindre bra. Detta kan sammanfattas i följande fyra temaområden:

• Ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen
• Verksamhetskontrakten har varit otydliga
• Graden av valfrihet och självbestämmande har successivt minskat 
• En ”vi-mot-dem-kultur” har varit under uppseglande

4.2.1 Ökad arbetsbelastning inom andra delar av organisationen 

Något som helt klart upplevs ha varit mindre bra med driftsformen intraprenad, och som framför- 
allt många av de intervjuade tjänstemännen lyfter fram, är att de besparingar och effektiviseringar 
som sannolikt har ägt rum lokalt ute på intraprenaderna har å andra sidan inneburit ökade admi-
nistrativa kostnader centralt. Som tidigare har nämnts upplevs intraprenaderna ha varit bra på att 
utmana förvaltningens sätt att organisera och bedriva central stödverksamhet. Detta anses dock av 
några ha skapat merarberte för dessa funktioner, vilket både har skapat irritation och missnöje bland 
några som arbetar inom vissa stödfunktioner, men också mer arbete. Intraprenadernas intåg anses 
särskilt ha påverkat stödfunktionerna ekonomi, personal och i viss mån även ledning. De första in-
traprenaderna lydde exempelvis direkt under skolchefen. Detta visade sig emellertid ganska snart 
skapa en hel del merarbete för denne. En rad oklarheter fanns nämligen i de första verksamhets-
kontrakt som togs fram (vilket kommer att beskrivas mer utförligt i nästa avsnitt) som föranledde 
en rad olika utredningar och möten mellan olika parter. I takt med att man har upptäckt oklarhe-
ter har dock kontrakten utvecklats, så det problemet är numer mer eller mindre borta. Dessutom 
har man efterhand från ledningshåll valt att inordna intraprenaderna i den befintliga organisations- 
strukturen, vilket underlättat för skolchefen. Men även detta har inneburit ett visst medarbete för 
nästa nivå i organisationen, eftersom vissa frågor inte har berört intraprenaderna ur ett verksamhets-
områdesperspektiv, medan andra har det. Därmed har antalet möten mellan verksamhetschefer och 
drift ökat som ett direkt resultat av intraprenadverksamheten och problemet kan därför sägas ha 
flyttat ett steg ner i hierarkin. 

Det största merarbetet har emellertid kommit att uppstå inom den administrativa- och ekonomiska 
förvaltningsfunktionen. Dessa har behövt reda ut och beräkna de kostnader som funnits för de cen-
trala tjänster och funktioner som intraprenaderna har valt bort, men också behövt ta fram nya rutiner 
och procedurer som enbart har gällt för intraprenaderna. En tjänsteman uttrycker det hela på följande 
vis:
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”Det [intraprenaderna] har definitivt drabbat administrationen. Alla avvi-
kelser som man gör blir helt enkelt mer administration. Intraprenaderna är en 
väldigt liten procent av organisationen, men man måste ändå räkna ut deras 
bidrag på helt andra grunder än de andra.” 

Det är givetvis svårt att bedöma vilka faktiska merkostnader som intraprenadverksamheten inneburit 
för stab och ledning, men uppfattningen är att det har rört sig om relativt stora summor, framförallt 
i ökad arbetsbelastning. Det är ju mer eller mindre ofrånkomligt att ju fler variationer som finns, ju 
högre blir kostnaden för det arbete som ska utföras. Samtidigt är detta svårt att komma till rätta med, 
eftersom friheten att välja bort vissa centrala tjänster och funktioner utgör en av driftsformens för-
utsättningar och grundpelare. Därför bör detta, i den mån det är möjligt, alltid vägas mot den nytta 
som kan uppstå av att kunna välja bort tjänsterna och funktionerna.   

4.2.2 Verksamhetskontrakten har varit otydliga

Ett annat område som rör sådant som upplevs ha varit mindre bra med intraprenadverksamheten är 
att det ansågs finnas alltför stor otydlighet i de verksamhetskontrakt som har upprättats. Problemet 
upplevdes som störst för de första enheterna, vilket i sig inte är särskilt anmärkningsvärt. Det var ing-
en inom organisationen som hade erfarenhet av detta och därför fick man helt enkelt pröva sig fram 
och korrigera efterhand som problem uppstod. 

Otydligheten bidrog bland annat till att skapa frustration, och inte minst irritation, bland de som var 
med och startade upp de första intraprenaderna. Flera av dessa berättar att de många gånger kände 
sig ”överkörda” av förvaltningsledningen eftersom tolkningarna av kontrakten i princip alltid gyn-
nade den andra parten. Från förvaltningsledningen perspektiv har det emellertid inte funnits några 
ambitioner om att ”köra över” de som driver intraprenader. Däremot har kontraktens vaga och 
tvetydiga formuleringar gjort att beslut har behövt fattas som kanske inte alltid varit till fördel för 
intraprenaderna, men som har varit nödvändiga att ta för att inte övrig verksamhet ska hämmas el-
ler missgynnas. Det lokala och centrala har med andra ord haft svårigheter att mötas som resultat av 
verksamhetskontraktens otydlighet. 

Med tiden har dock förvaltningen blivit allt skickligare på att utforma kontrakt, vilket gör att proble-
met numer inte upplevs vara lika stort som tidigare. Det upplevs dock delvis ha skett på bekostnad 
av att skillnaderna mellan intraprenader och icke-intraprenaderna gradvis har minskat (vilket lyfts 
fram mer utförligt i nästa avsnitt). En annan konsekvens av den upplevda otydligheten i verksamhets-
kontrakten är att vissa arbetsuppgifter, som traditionellt brukar skötas från centralt håll, till en början 
också sköttes ute i verksamheten. Vid åtminstone två av intraprenaderna har ”egna” ekonomiska 
sammanställningar upprättats månadsvis, som i vissa fall sedan har använts som ”ammunition” i kon-
traktsdispyter. Detta dubbelarbete kan därför ses som ett direkt resultat av den brist av förtroende som 
uppstått som konsekvens av den otydlighet som funnits i verksamhetskontrakten.
 

4.2.3 Graden av valfrihet och självbestämmande har successivt minskat 

Som nämndes anser många att skillnaderna mellan intraprenaderna och icke-intraprenaderna numer 
inte är lika stora som de var från början var. Ett flertal av de intervjuade som har varit med redan 
vid tiden för de första ombildningarna, upplever att de tankar och ambitioner som initialt fanns 
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med intraprenaderna, gradvis har förvunnit. Det som idag gäller för intraprenaderna upplevs därför 
inte vara lika bra. Några är inne på att detta beklagligt nog har gjort att driftsformen inte har fått 
den chans att utvecklas och bli så pass bra som den enligt dessa har potential att bli. Som tidigare 
har nämnts har bland annat möjligheterna att avtala bort centrala tjänster och funktioner succesivt 
minskat över tid, vilket många från framförallt driften anser ha varit ogynnsamt. Just friheten att 
kunna avtala bort sådant som inte anses skapa värde för den egna enhetens utveckling, var nämli-
gen för många den kanske starkaste drivkraften till att våga ta steget att ombilda sin verksamhet till 
en intraprenad. Fler än en av dessa tycker att förvaltningen ska rekapitulera och återgå till det som 
först gällde i denna fråga. Den minskade ”valfriheten” upplevs nämligen även kunna hämma möjlig- 
heterna till ökat självbestämmande. Det vill säga, att utan involvering av ledning och stab, självständigt 
kunna anpassa sig efter de behov och önskemål som kommer från barn, elever och föräldrar. Uppfatt-
ningen bland dessa är att ju mer centrala lösningar en skola eller förskola ”tvingas” nyttja, desto sämre 
kan man möta upp de behov som finns bland avnämarna. Förutom detta har även, som tidigare har 
berörts, principen om kortare beslutsvägar försvunnit på grund av att intraprenaderna sedan år 2010 
har inordnats i den befintliga organisationsstrukturen. 

Sammataget upplevs alltså dessa två ”försämringar” ha gjort att intraprenaderna inte längre uppfattas 
som lika intressanta och potentiellt utvecklande som de till en början ansågs vara. En tjänsteman som 
har varit med från start sammanfattar utvecklingsförloppet enligt följande: 

”… det [avser intraprenadverksamheten] har blivit lite utvattnat över 
tiden. Vi hade större tankar och intentioner från början, men vi har förminskat 
det ganska mycket.” 

4.2.4 En ”vi-mot-dem-kultur” har varit på uppseglande

Något som definitivt upplevs som negativt med intraprenaderna är de stora och små konflikter som 
har uppstått mellan i första hand de som drivit intraprenaderna (såväl dess ledning som personal) 
och andra aktörer inom förvaltningen. Detta kan bland annat ses som en följd av både den ökade 
arbetsbelastning som verkar ha uppstått för vissa stödfunktioner som berördes i avsnitt 4.2.1 och den 
otydlighet i verksamhetskontrakten som beskrevs i avsnitt 4.2.2. Den kanske viktigaste förklaringen 
till detta går dock att finna i något som också upplevs som bra med driftsformen, nämligen att orga-
nisationen har utmanats. 

När de första intraprenaderna började välja bort centrala tjänster och funktioner tog det inte lång tid 
innan personer inom dessa stabstjänster började gå in i ”försvarsställning”. Deras verksamhet började 
nämligen hotas genom att deras nytta och värde nu ifrågasattes på ett helt nytt sätt och dessutom 
blev resurstilldelningen lägre eftersom pengar transfererades från centralt håll till intraprenaderna. 
Problemet var som allra störst alldeles i början av försöksperioden då det stundtals rådde en enligt 
uppgift relativt hätsk stämning. I flera fall tillämpades nämligen metoder som till stor del kan liknas 
vid härskartekniker. Några av stabstjänstemännen beskyllde exempelvis öppet intraprenaderna för 
att ”profitera” på andra verksamheter och att vara ”osolidariska” med förvaltningen. Intraprenaderna 
beskrevs också som ”konkurrenter” till förvaltningen tillsammans med de friskolor som vid denna tid 
nyligen hade etablerats inom kommunen. Det gick till och med så långt att intraprenaderna stängdes 
ute från vissa informationsflöden med motiveringen ”- Ni har ju faktiskt valt bort den här tjänsten!”. 
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Men det var inte enbart aktörer vid stabsfunktionerna som sneglade på intraprenaderna med mörka 
ögon. Det fanns även viss avundsjuka bland de kollegor som inte tillhörde intraprenadsfären för att 
dessa ansågs ”få mer resurser än andra”, vilket inte stämde. Visst kunde intraprenaderna frigöra medel 
genom att exempelvis välja bort en central tjänst/funktion, men samtidigt skulle detta ersättas med 
en annan lösning som vanligtvis innebar en kostnadsbelastning. 

Stormen anses dock ha bedarrat och idag är det betydligt bättre stämning inom förvaltningen. Men 
viss misstro verkar dock fortfarande finnas bland de som varit med från början av försöksperioden. 
Det märks inte minst då nya verksamhetskontrakts ska tas fram. Då har nämligen ”lobbyverksam-
heten” ökat enligt en tjänsteman. 

4.3 Lärdommar från intraprenadverksamheten

Med utgångspunkt från det som har upplevts som bra, respektive mindre bra med intraprenadverk-
samheten - tillsammans med de övriga upplevelser, erfarenheter, kunskaper och insikter som skaffats 
under drygt sju års tid - framträder några särskilt viktiga lärdomar som både Luleå kommun och 
andra offentliga organisationen har nytta av. Dessa sammanfattas i följande punkter 

• Förbered HELA organisationen på vad som komma skall 
• Fastställ syftet med intraprenadverksamheten redan innan start
• Var mycket noggrann med utformandet av verksamhetskontrakt
• Avsätt stöd, resurser och den support som krävs 
• Räkna med att det tar tid

4.3.1 Förbered HELA organisationen på vad som komma skall

Den kanske viktigaste lärdom som kan dras från den intraprenadverksamhet som har bedrivits är 
att HELA organisationen bör förberedas på att en ny driftsform kommer att införas. När de för-
sta intraprenaderna bildades i Luleå kommun (Stadsöskolan år 2007 och Munkebergs förskola år 
2008) var det långt ifrån alla inom organisationen som förstod vad som var på gång och än färre 
kunde nog förutse vad som skulle kunna hända. Det i sig är inte särskilt anmärkningsvärt, eftersom 
allt som är nytt är okänt och därmed är överraskningar en del av alla utvecklingsprocesser. Det som  
däremot går att lära från detta fall är att det inte räcker med att intraprenadverksamhetens ledning 
och personal är förberedda. Även politiker, tjänstmän och andra inom förvaltningen bör ägna tid och 
resurser åt att förbereda sig på att förändringar sannolikt kommer att ske efter införandet.  

I Luleå kommuns exempel var det främst tjänstemännen som låg efter i början. Det kan sanno-
likt förklaras av hur själva ombildningsprocesserna gick till. I Stadsöskolans fall (blev Luleå kom-
muns första intraprenad den första juli år 2007) var det huvudsakligen dess rektor som, med mandat 
och stöd från sina medarbetare, drev frågan. Denne uppvaktade både skolchefen och den politis-
ka nämnden och efter en tids diskussioner och ”förhandlingar” lämnades en formell ansökan in 
som bifölls. I förskolan Munkebergs fall var det istället personalen som uppvaktade nämnden direkt. 
Såväl förskolans chef som skolchefen hade med andra ord en betydligt mer passiv roll vid själva 
ombildningsprocessen i jämförelse med Stadsöskolans fall. De båda fallen visar på hur det kan gå  
till att bli intraprenad och gemensamt är också att stabstjänstemännen inte var särskilt involverade till 
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en början. Det förefaller i sin tur vara en mycket viktigt förklaring till grogrunden och uppkomsten 
av sådant som upplevs ha varit mindre bra med intraprenadverksamheten och som lyftes fram i fö-
regående avsnitt. 

När verksamheten var igång uppstod som bekant en hel del osäkerhet kring hur den nya driftsformen 
skulle hanteras inom ramen för den befintliga organisationen. Stabstjänstemännen hade nämligen en 
helt ny situation framför sig som de varken hade erfarenhet av och än mindre hade varit särskilt del-
aktiga i att besluta om. Man fick därför prova sig fram för hur man till exempel skulle beräknad kost-
naderna för bortvalda tjänster och funktioner och hur intraprenaderna i sin tur skulle kompenseras 
för detta. Som tidigare har nämnts fanns det också stödverksamheter som började känna sig hotade 
av att deras ”tjänster” valdes bort av intraprenaderna, och på grund av de reaktioner som uppstod, är 
det så här i efterhand kanske inte så konstigt att interna slitningar uppstod. Verksamhetscheferna, som 
fortfarande hade ett visst ansvar kvar för sådant som rörde intraprenadverksamheterna6, visste inte 
heller hur de skulle agera i vissa frågor.  Vid fler än ett fall uppstod därför konflikter mellan rektor/
förskolechef och de som tidigare hade varit deras närmsta chefer. Det här är enbart några exempel på 
sådant som var ”lite rörigt” i början, som en av tjänstemännen uttryckte det. 

För att dra lärdom av detta och undvika liknande händelseutvecklingar i andra organisationer, 
rekommenderar många av de som vi har intervjuat att man inte enbart bör utbilda ledning och 
personal vid den verksamhet som ska bli en intraprenad.7 Även tjänstemän och politiker behöver 
få lära sig mer om vad denna driftsform innebär för organisationen som helhet. Förutom rena ut-
bildningsinsatser rekommenderas även de som berörs och påverkas av en ny intraprenadverksamhet 
att ta kontakt med kollegor inom de organisationer som har erfarenheter av intraprenader. Politiker 
rekommenderas att samtala med politiker, ekonomer med ekonomer, rektorer med rektorer osv.  
Ur detta kommer sannolikt en rad tips och råd att lämnas som kommer att vara till gagn framöver. 
Därtill anses det även viktigt att informera alla de operativa enheter inom en förvaltning eller off- 
entlig organisation som inte ska bli intraprenad, om vad denna driftsform betyder, vad den san-
nolikt kommer att innebära för dem och hur finansieringen går till. På så sätt kan mycket av den  
ryktesspridning och mytbildning som uppstod i Luleå kommuns fall undvikas. Flera av de intervju-
ade menar också att öppenhet och transparens mycket väl kan göra att fler blir intresserade av drifts-
formen, vilket kan vara till godo för verksamhetens totala utveckling. Kopplat till detta föreslås även 
att redan på ett tidigt stadium börja sprida ”goda exempel” från intraprenaderna inom organisationen. 
I Luleå kommuns fall uppfattas detta inte ha skett i någon större omfattning. Flera av de som varit 
mer från starten upplever snarare det motsatta, eftersom ytterst få inom ledningshåll anses ha brytt sig 
om vad ”hände där ute” och än mindre om att informera andra inom och utanför organisationen om 
vilka framsteg som faktiskt skedde.     

6 Formellt lydde de två första intraprenaderna direkt under skolchefen, men båda tillhörde samtidigt de geografiska 
verksamhetsområden som fanns för att bland annat främja samordning mellan för- och grundskolor i kommunens 
bostadsområden och byar.   
7 En utbildningsinsats genomfördes hösten år 2006 i samarbete med Luleå tekniska universitet. Vid de tre tillfällen som 
anordnades deltog, förutom ledning och personal vid de kommunala enheter som hade intresse av att påbörja intra-
prenadverksamhet, enbart den tjänsteman vars uppdrag var att påbörja intraprenadverksamheten inom Luleå kommun. 
Ingen från ledningen eller staben i dessa förvaltningar fanns närvarande.
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4.3.2 Fastställ syftet med intraprenadverksamheten redan innan start

En annan lärdom är att i god tid innan uppstart fastställa vilket eller vilka syften som finns med den 
intraprenadverksamheten som ska bedrivas. I Luleå kommuns fall fanns detta också, men problemet 
var att det fanns flera olika syften där några kan betraktas som relativt tvetydiga medan andra var mot-
sägelsefulla. Blickar man exempelvis tillbaka till år 2005 då kommunstyrelsen tog beslut om att ”… 
öppna upp möjligheterna” att driva verksamheter på intraprenad, ges intrycket att syftet med detta 
i första hand var att ”… komma tillrätta med sjukfrånvaron i kommunen”. Detta beskrevs i sin tur 
ske genom att man via denna driftsform får ”rätt incitament till förbättring och verksamhetsutveck-
ling.” (Luleå kommun Sammanträdesprotokoll 2005-03-14). Vad som är ”rätt” i detta sammanhang 
framgår dock inte. När de första verksamhetskontrakten sedermera togs fram nämndes emellertid 
inte ett enda ord om sjukfrånvaro eller ”rätt incitament”. Där återfanns istället formuleringar som 
att ”Intraprenaden förväntas leda till högre kvalitet utan att vara kostnadsdrivande”, vilket är direkt 
hämtat från kommunfullmäktiges Riktlinjer- för försöksverksamhet med intraprenader och Barn- 
och utbildningsnämndens beslut angående detta (§82-83/2006-08-31). Noterbart är att detta i sin 
tur tolkades innebära att; ”… en intraprenad skall vara bättre än genomsnittet av de kommunala 
skolverksamheterna.” (Verksamhetskontrakt Stadöskolan sid 2, understryktet även i original). Det 
sistnämnda förefaller därför i detta skede vara huvudskälet och kanske också det primära syftet med 
att påbörja försöksverksamheten med intraprenader.

Frågar man de tjänstemän och de operativt anställda som var involverade vid denna tid får man 
olika svar om vad intraprenadverksamheten ursprungligen syftade till. Tjänstemännen menar att det 
handlade om ett försök för att ta reda på om nya sätt att organisera och leda verksamheten kunde 
utmana rådande sätt, medan de operativt anställda anser att det mer var fråga om ett sätt att förbättra 
verksamheten genom att underlätta drift och ledning via kortare beslutsvägar och minskad byråkrati. 
Noterbart är också att inga explicita spår av ursprungssyften som har att göra med entreprenöriella 
förmågor och annat relaterat till detta har identifierats i utvärderingen. Detta är något anmärknings-
värt med tanke på att själva ordet ”intraprenad” härstammar från begreppet ”intraprenör” (jfr Pin-
chot, 1986) som innebär att anställda agerar som interna entreprenörer inom en organisation utan 
att ha ägarintressen. Det vill säga, på precis det sätt som intraprenader är tänkt att fungera. På senare 
tid har dock ”det entreprenöriella” börjat nämnas mer och mer inom organisationen, men det har 
troligtvis mer att göra med den diskurs som sedan några år tillbaka råder inom skolsektorn där idéer 
kring det entreprenöriella lärandet har fått ett starkare fotfäste, än med driftsformen i sig. 

Sammantaget fanns det alltså inget entydigt formellt syfte med att påbörja försöksverksamheten med 
intraprenader inom Luleå kommun, vilket enligt flertalet av de intervjuade kan förklara varför det 
inte fungerade särskilt väl till en början. Det var helt enkelt inte möjligt för ledning, verksamhet och 
stab att veta vad som var rätt och fel i olika frågor eftersom det inte fanns något tydligt och formellt 
syfte att utgå ifrån. Tecken på detta framkom också vid den utvärdering av intraprenaden Stadsöskolan 
(Nilsson, 2009) som genomfördes för några år sedan där det var allt annat än enkelt att fastslå huru-
vida försöksverksamheten hade varit lyckad eller inte. Därför är en lärdom att tidigt och i den mån 
det är möjligt, kort och koncist precisera ett formellt huvudsyfte och kanske också några delsyften 
med intraprenadverksamheten innan den påbörjas. Om inte annat blir det på så sätt betydligt enklare 
att utvärdera om ombildandet har varit lyckat eller inte. 
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4.3.3 Var mycket noggrann med utformandet av verksamhetskontrakt

Som redan har berörts var de första versionerna av verksamhetkontrakten otydliga. Utan att gå in 
i detalj fanns det en hel del i dessa som skapade mer oreda än flyt, vilket som bekant bland annat 
skapade missämja mellan tjänstemännen och de som arbetar operativt i verksamheten. Flera av de 
intervjuade säger att detta gjorde att de nästan tappade lusten att fortsätta driva verksamheten som 
intraprenad eftersom detta upplevdes vara ”… så struligt” och tog ”… så mycket energi.”. En viktig 
lärdom är därför att mycket noggrant fundera igenom vad kontrakten ska reglera och inte reglera och 
därtill även hur detta ska formuleras i text för att undvika missförstånd. Det är självfallet upp till varje 
enskild organisiton att göra detta, men några frågor är av särskild vikt att beakta: 

• Verksamhetskontraktets löptid. Hur länge ska kontraktet gälla och vad händer efter dess  
 utgång? Det är viktigt att klargöra för att få bra övergångar mellan utgående kontrakt  
 och nya. 
• Hur ska delegationsordningen vara? Vem är intraprenadens närmsta chef och hur ska  
 intraprenadverksamheten inordnas bland övriga enheter och verksamheter inom  
 organisationen? Bestäms detta på förhand undviks många av de konflikter och brustna  
 förhoppningar som uppstod i Luleå kommuns fall. 
• Vilka centrala tjänster och funktioner får väljas bort och ersättas med lokala lösningar och   
 vilka får inte det? Här är det av särskild vikt att säkerställa att organisationens ledning inte 
 frångår fackliga avtal eller på annat sätt bryter mot juridiska konventioner. Det ideala är   
 också att på förhand fastställa ”prislapparna” för de tjänsterna/funktionerna som är valbara.  
 Detta är emellertid inte alltid praktiskt möjligt att genomföra och ett annat alternativ är att  
 hålla sig till fastställda tariffer som tydligt finns angivna i kontrakten.  
• Finns krav på prestationer? I så fall, hur, när, av vem och på vilket sätt ska dessa utvärderas   
 och vilka blir konsekvenserna (både positiva och negativa) om prestationerna inte uppnås?   
 Här kan det också vara rimligt att reflektera över om intraprenaderna ska ha högre krav på 
 sig än andra verksamheter och i så fall varför. Bidrar inte dessa till utveckling som - rätt   
 förvaltad - rimligtvis borde kunna ha stor potential att vara gynnsam för organisationen   
 som helhet? Ur det perspektivet, bör man ställa sig frågande om intraprenader verkligen ska  
 ha högre krav på sig än andra?
• Vem från intraprenaden ska underteckna verksamhetskontraktet? Vad händer om denne   
 lämnar sin tjänst? Genom att klargöra detta undviks problem när en chef slutar. 
• Går kontraktet att säga upp? Om ja eller nej, hur hanteras detta och av vem? En mycket 
 viktig fråga som inte har ett enkelt svar. 
• Vad händer vid kontraktsbrott? Här är det viktigt att balansera ansvaret för 
 kontraktets gilltighet mellan de två parter som tecknar det. Annars finns risk för missnöje, missämja  
 och i värsta fall, rena konflikter mellan parterna. 

Det som beskrivs ovan baseras delvis på några av de brister som har funnits i framförallt de första 
verksamhetskontrakten som upprättades i Luleå kommun. Det finns säkerligen fler frågor och 
aspekter som bör vägas in vid kontraktformuleringar, men genom att ta hänsyn till dessa undviks  
en hel del problem efter uppstarten av en intraprenad. En sista rekommendation är också att kon-
sultera experter i vissa frågor. En jurist kan definitivt bidra med mycket kompetens när det gäller 
formuleringar och annat kopplat till juridik och en person som är skicklig på att mäta och utvärdera 
prestationer (företrädesvis en ekonomi- eller kvalitetsutbildad person) kan med fördel bistå i frågor 
som rör detta.   
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4.3.4 Avsätt stöd, resurser och den support som krävs

Kopplat till de tre första lärdomarna rekommenderas även att avsätta det stöd, de resurser och den sup-
port från den övriga organisationen som krävs för att få igång intraprenadverksamheterna så smärtfritt 
som möjligt. Genom detta kan också förutsättningarna för att uppnå syftet eller syftena med intrapre-
nadverksamheten öka. Givet att det finns sådana fastställda, vill säga.  

Exakt hur detta ska gå till eller hur mycket resurser och stöd det rör sig om går givetvis inte att på 
förhand fastställa. Det beror på både den grad av självbestämmande, valfrihet och delegationsord-
ning som har valts, men också på hur många intraprenader som finns inom organisationen. I Luleå 
kommuns fall upplever många, särskilt de som arbetar operativt, att det hela till en början mest var 
fråga om en ”halvhjärtad satsning”. I vissa fall fanns resurser, stöd och support, medan det i andra  
fall upplevdes saknas. Förklaringen till denna erfarna ojämnhet går huvudsakligen att finna i den 
”handfallenhet” som många av de operativt anställda tycker fanns hos tjänstemännen vid uppstarts- 
tiden. Osäkerheten kring verksamhetskontrakten gjorde dessutom inte saken bättre. Ett alternativ  
till detta är att minska behoven av stöd, resurser och support. Det kan, som redan tidigare har  
rekommenderats, ske genom att förbereda HELA organisationen på att intraprenader kommer att in-
föras och finnas en tid framöver. 

4.3.5 Räkna med att det tar tid 

Den sista lärdomen som lämnas här är kanske också den viktigaste – nämligen att det med stor san-
nolikt tar lång tid innan allt har fallit på plats och verksamheten fungerar som den är tänkt och har 
potential att göra. Även denna lärdom har bäring i de tidigare beskrivna. När den här utvärderingen 
gjordes hade intraprenader funnits i Luleå kommun i drygt sju år och trots detta uttryckte flera (fram-
förallt tjänstemän) att det finns mer kvar att göra ”… innan allt är klart!”. Det är en klok insikt som 
också säger rätt mycket om hur komplext och svårt det är att driva verksamhet i denna form. Det som 
är nytt och okänt möts mer eller mindre alltid av skepsis och misstro och det är lika bra att räkna med 
det. Av det följer ofta en slags organisatorisk tröghet som gör att förändringsförsök tenderar att dra ut 
på tiden. Efterhand minskar trögheten och den nya verksamheten börjar mer och mer inkorporeras 
i organisationen. Denna utveckling märktes tydligt när intraprenad nummer sju och åtta i ordningen 
bildades inom Luleå kommun. I jämförelse med de två första i ordningen var detta mer eller mindre 
oproblematiskt. Glöm inte heller bort att alla organisationsförändringar, små som stora, alltid involverar 
människor. Och vi är, som många av oss har fått erfara, inte helt enkla att förutse alla gånger. Samma-
taget - räkna därför med att det tar tid att införa intraprenader och låt det också ta tid. Genom att sätta 
sig in i lärdomarna som beskrivs här kan dock förhoppningsvis tiden reduceras. 

Slutligen framkom sådant som är mer att betrakta som tips och råd, än rena rekommendation. För  
det första bör man inte tänka tanken att starta upp intraprenader för att lösa personalrelaterade  
problem på en arbetsplats. Även om självbestämmandet ökar innebär intraprenader inte att man får 
göra som man själv önskar i alla frågor. Man får inte glömma bort att man är och förblir en del av  
en större organisation och därför måste man som alla andra inordna sig i de regler och rutiner som 
gäller. I fler än ett fall finns tecken på att intraprenader bildades inom Luleå kommun för att bland 
annat påverka personalsammansättningen vid hot om uppsägningar eller motverka omplaceringar  
av personal. Ett annat råd är att inte behandla olika intraprenader lika. Bara för att man går under  
epitet ”intraprenad” behöver man inte vara lik andra verksamheter som drivs på detta sätt. Varje 
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grupp är unik och det har i Luleå kommuns fall visat sig att den identitet som skapas och växer  
fram under själva ombildningsprocessen får en stark prägel när allt har etablerats och färdigställts.  
I vissa fall är det personalen som är pådrivande till ombildandet, i andra fall är det ledningen och i  
ett tredje fall kan det till och med vara mer eller mindre tvingande att bli intraprenad för att säkra  
ens framtida existens. Detta skapar särdrag som tillsammans med allt som påverkar relationer och 
interaktioner på en arbetsplats skapar den unika identitet som råder för gruppen och verksamheten. 
Rådet och tipset är därför att behandla alla intraprenader som unika. I praktiken kan detta innebära 
allt från hur verksamhetskontrakt utformas till hur delegationsordning och ledning/intern organisa-
tion ska se ut. 

Via den analys som gjordes av de intervjuer som genomfördes år 2009 och 2011 framkom även att 
det inte är vem som helst som anses lämpad att leda en intraprenad. Trots detta har Luleå kommun 
som arbetsgivare inte aktivt sökt efter personer med egenskaper och förmågor som lämpar sig särskilt 
väl för att leda och driva en intraprenad. För de som har varit med vid själva ombildandet har detta 
inte varit några problem. Det har, så att säga, legat i sakens natur. Klarar man av att få sin enhet om-
bildad till intraprenad besitter man troligen de förmågor och kompetenser som krävs för att lyckas väl 
med denna ”fria” driftsform. Problemet rör snarare nyrekryteringar till redan befintliga intraprenader. 
När de första rektorerna gick i pension rekryterades givetvis nya och i åtminstone ett fall fanns det 
en rektor som inte helt och hållet var bekväm med driftformen. Denne tyckte exempelvis att det fria 
valet av centrala tjänster och funktioner var bra, men upplevde samtidigt att det var betungande att 
som ny rektor börja inventera behov, sätta sig in i alternativ och göra nya upphandlingar. Personen i 
fråga hade föredragit att driva verksamheten i mer traditionell mening; det vill säga, med begränsad 
valfrihet. Mot bakgrund av detta är en lärdom därför att noga fundera igenom vilken typ av person 
man söker givet den typ av verksamhet och den situation som gäller för den intraprenad som ska 
bedrivas.   
 

4.4 Hur ska Luleå kommun gå vidare med intraprenadverksamheten?

Mot bakgrund av det som så här långt framkommit i rapporten finns några områden som Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Luleå kommun definitivt bör gå vidare med. Detta oavsett om man 
väljer att fortsätta med intraprenader i dess nuvarande form och formella mening eller inte. 

Något som organisationen helt klart bör fortsätta med är de resultatutjämningsfonder (RUF) som 
i stora drag togs fram och utvecklades av intraprenaderna. Detta förefaller ha bidragit till kostnads-
besparingar med bibehållen kvalitet, ökat engagemang och ansvarstagande, samtidigt som planering 
och genomförande av driften upplevs som mer långsiktig. Samtidigt är det viktigt att vara på sin vakt 
här. Den stora utmaningen med RUF är att fastställa hur många procent som ska kunna ackumuleras 
varje år. Väljer man en för låg procentsats finns risken att man förlorar de incitament som finns till 
kostnadsbesparingar och långsiktigt tänkande och agerande, vilket på sikt kan hämma medarbetarnas 
engagemang och ekonomiska ansvarstagande. Sätter man å andra sidan en alltför hög procentsats, 
eller kanske till och med hela budgetöverskottet, finns en överhängande risk att organisationens al-
lokativ effektivitet minskar. Denna typ av effektivitet handlar om att fördela rätt mängd resurser till 
rätt del av organisationen givet de behov och förutsättningar som råder. Med en mängd driftsenheter 
som bygger ”egna kassavalv” av de besparingar de gör, minskar politikernas och de ledande tjänste-
männens möjligheter att fördela resurser efter ett mer holistiskt behov. Det lokala tar alltså över det 
centrala och sker den utvecklingen finns det ingen poäng med att vara en stor organisation eftersom 
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den effektivet som kan uppnås på grund av skalfördelar då inte går att uppnå. Denna fråga måste 
därför utredas ingående där fördelar och nackdelar vägs mot varandra.      

Idén om ökat självbestämmande för driftsverksamheterna bör också fortleva och utvecklas. Det finns 
nämligen inga tecken på att detta har varit negativt för organisationen som helhet. Snarare tvärt 
om. Fördelar som ökat ansvarstagande och engagemang kan ses som direkta resultat av den fri-
görelse från central ledning och inblandning som denna driftsform har inneburit. Majoriteten av 
de intervjuade är också mycket positivt inställda till att fortsätta med en hög grad av självstyre och 
självbestämmande i den operativa verksamheten. Men även detta har sina risker. Suboptimering 
(vilket även kan uppstå med alltför generöst tilltagna regler för resultatutjämningsfonder), samord-
ningsvinster och brott mot policyer, förordningar och annat som huvudmannen (Barn- och utbild-
ningsnämnden) enligt lag är tvingad att följa är några negativa sidoeffekter som kan uppstå. Även 
denna fråga måste därför noga utredas innan beslut ska tas om hur mycket självstämmande som  
ska råda.        
      
Kopplat till detta bör även organisationen överväga om att fortsätta med valfrihet när det gäller cen-
trala tjänster och funktioner. Detta verkar dock vara en vattendelare bland de som har intervjuats 
i denna utvärdering. De flesta bland de operativt anställda var mycket positivt inställda till denna 
valfrihet, medan framförallt tjänstemännen i ledningsgruppen var mer tveksamma. Med all rätt. Det 
blir givetvis svårt att nå effektivitet via skalfördelar om alla gemensamma tjänster och funktioner ska 
skötas lokalt istället för centralt. Samtidigt finns det en poäng med att låta efterfrågan styra utbudet. 
Över tid tenderar nämligen administrativ stödverksamhet att växa sig större och större, något som 
i forskningslitteraturen brukar benämnas som Parkinsons lag (Anthony & Govindarajan, 2007). Ett 
förslag är därför att låta driftsverksamheten, exempelvis vart tredje år, ange vilka tjänster och funk-
tioner de skulle vilja välja om de fick möjligheten och hur mycket de skulle vara beredda att betala 
för detta och vilka de skulle välja bort och varför. Analysen av detta kan sedan användas för att dra 
slutsatser kring vad som behöver utvecklas, reduceras eller kanske till och med avvecklas. 

Förutom detta finns det några, framförallt bland tjänstemännen, som önskar att verksamhetskontrakt 
ska upprättas för all verksamhet som bedrivs inom förvaltningen. Vad som exakt ska finnas med i dessa 
kontrakt framgick dock inte, men helt klart tilltalas man av tanken att kunna fastställa mål för resultat 
och andra prestationer som sedan ska kunna följas upp. För detta ändamål behövs dock inte formella 
kontrakt, men genom att ”skriva på” skapas förbindelser som förväntas leda till bättre måluppfyllelse 
enligt några. Förslag kom också på att döpa om verksamhetskontrakten till ”förväntanskontrakt” där 
såväl förvaltningsledningens som verksamhetens förväntningar på varandra kan regleras och forma-
liseras. 

Avslutningsvis. Något som flertalet av de intervjuade lyfter fram är att de tycker att förvaltningen ska 
sluta använda sig av begreppet ”intraprenad”. Ordet upplevs skapa viss förvirring inom den kommu-
nala organisationen. ”Självstyrande enhet” eller ”kommunal friskola” rekommenderas istället. Och 
varför inte. Det är trots allt inte namnet på driftsformen som är det viktiga, utan dess innehåll och 
substans. Och som denna utvärdering har visat – rätt hanterad - kan detta sätt att bedriva offentlig 
verksamhet leda till utveckling och förbättringar för offentliga organisationer.       
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5 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

För att återknyta till de fyra övergripande frågeställningar som har varit vägledande för denna utvär-
dering blev utfallet i slutändan ganska väntat. Som med de allra flesta organistonsförändringar finns 
både bra och dåliga sidor. Och så länge man vågar prova på nya sätt att organisera, leda och styra 
kommer man nästan alltid att lära sig något nytt som, tillsammans med det man redan kunde och 
visste, ackumuleras in i organisationshistoriken för att sedermera utmynna i det som många kallar för 
organisationens kultur; det som sitter i väggarna. Oavsett vad som händer framöver kommer Luleå 
kommun och dess Barn- och utbildningsförvaltning alltid ha med sig denna ”försöksverksamhet”. Ur 
detta perspektiv tycker vi som har arbetat med denna utvärdering att införandet av driftsformen har 
varit en framgång. Frågan är om liknande händelseutveckling hade kunnat ske på annat håll?

Efter att under nästan sex år på nära håll som forskare ha följt Luleå kommuns ”försöksverksamhet 
med intraprenader” är det nämligen nu dags att ställa frågan om det finns någon framtid för drifts-
formen intraprenad inom svensk offentlig sektor? Svaret är JA! Men som brukligt - inte utan vissa 
förbehåll. 

Intraprenader startas inte sällan upp som resultat av hot av nedläggning av offentlig verksamhet, 
eller som är mer vanligt, med löften och förhoppningar om påtagliga förbättringar i flera olika di-
mensioner. Inte sällan används det privata företaget som föredöme när argumenten för ett bildande 
förs fram. Den offentliga sektorns organisationer har nämligen historiskt sett mer eller mindre alltid 
beskyllts för att vara mindre produktiva och ”kundorienterade” än dess motsvarigheter inom privat 
sektor. Och kritiken kan i vissa fall vara berättigad. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att 
tillräckligt många skillnader råder mellan dessa två sektorer för att sådana jämförelser ska kunna vara 
relevanta. 

En offentlig organisation kommer ALDRIG att kunna konkurrera med ett privat företag när det 
 gäller produktivitet definierad som tjänsteproduktion (output) i förhållande till resursinsatser (input). 
Huvudanledningen till det är att företaget kan (och ska) välja bort olönsamma kunder, medan den 
offentliga organisationen alltid ska betjäna alla de som juridiskt (och i vissa fall kanske även moraliskt) 
har rätt att nyttja dess service och tjänster. Under dessa premisser blir konkurrensen ofrånkomligt helt 
snedvriden. Den offentliga organisationen har också betydligt fler krav på sig när det gäller exempel-
vis dokumentation och redovisning, jämfört med vad företagen har. Det gör att stabsverksamheten 
inom offentlig sektor alltid är mer resurskrävande och därmed hämmas också den totala produkti-
viteten för organisationen. Detta påverkar även den offentliga organisationens serviceutbud och den 
tjänstekvalitet som erbjuds och ges. När medlen inte räcker till måste tyvärr justeringar i försämrad 
riktning ske. Anslag, medel och skatteintäkter är relativt konstanta på kort sikt och därmed blir det 
svårt att matcha förändrade behov och önskemål med det service- och tjänsteutbud som är ekono-
miskt möjligt att erbjuda och leverera. För företaget är detta emellertid ett litet bekymmer. Ökar 
efterfrågan eller förändras preferenserna hos kunderna går det alltid att höja priserna och därmed är 
det problemet borta. 

Med lägre produktivitet och kvalitet minskar också möjligheterna till ekonomiska vinster för offent-
liga organisationer, vilket för företagen är den i särklass främsta indikatorn för hur effektiv man har 
varit. Vinster uppstår när ersättningen från avnämarna för det värde som har skapats (intäkter) över-
stiger de resurser som har förbrukats för att skapa detta värde (kostnader). Ställs dessutom vinsten i 
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relation till det kapital (tillgångar, skulder och eget kapital) som har använts för att uppnå överskottet, 
pratar vi istället om lönsamhet. Dessa två ekonomiska begrepp är det som kanske främst särskiljer 
offentlig sektor från privat. Ekonomiska vinster och lönsamhet är – och kommer aldrig heller att vara 
– målsättningen med att bedriva offentlig verksamhet av det enkla skälet att det helt enkelt är mer 
effektivt att bedriva verksamhet i privat regi enligt de skäl som angivits ovan. Det finns andra värden 
som exempelvis likabehandlingsprinciper (att inte välja bort olönsamma eller svårhanterliga brukare), 
hög grad av öppenhet och transparens (att inte dölja beslutsunderlag) och demokratisk mångfald (att 
låta flera parter och intressenter göra sin röst hörd) som skänker verksamheterna den legitimitet som 
krävs för att överleva som organisationsform. Dock verkar många tro att just överlevnad i princip helt 
och hållet avgörs av organisationers förmåga att på kort sikt vara produktiv och effektiv för att på lång 
sikt kunna vara vinstgenererande. Det märks inte minst i den retorik som blir alltmer vanlig bland 
politiker och ledande tjänstemän inom offentliga organisationer. Inte sällan beskrivs ”framgångar” i 
termer av budget- och driftsöverskott, snarare än i förbättrat serviceutbud och tjänsteleveranser. Det 
är viktigt att komma ihåg att alla ekonomiska överskott som uppstår inom offentlig sektor är ett re-
sultat av outnyttjade resurser. Annorlunda uttryckt innebär vinst och överskott helt enkelt att man har 
beskattat medborgarna för högt och av det följer att dessa borde ges rätten att kräva tillbaka pengar 
av det offentliga. Det här känner givetvis politiker och tjänstemän till, men ändå dras de med i den 
tillväxthets, effektivitets- och rationella förnuftighetsmentalitet som råder i vårt postmodernistiska 
samhälle. Och det är kanske också något som man måste säga utåt. För som sagt var, den offentliga 
organisationen kan aldrig jämföras med det privata företaget när det kommer till detta. Det är kanske 
därför som det har skett så många avregleringar av offentlig verksamhet under de senaste decennier-
na. Men av detta följer givetvis andra problem och det är här som intraprenader kan vara en mycket 
bra lösning.    

Det har knappast undgått någon att vinster i välfärden är problematiska. Några menar att de ekono-
miska överskott som uppstår från välfärdsverksamhet ska kvarstå och återinvesteras i offentlig sektor, 
medan andra menar att vinstintressen och ökad konkurrensutsättning krävs för att kunna höja kvali-
teten på de offentliga tjänsterna. Dessutom antas detta bidra till ökade incitament till att effektivisera 
verksamheten. Förutom detta anses fler privata alternativ inom offentlig sektor (i det här fallet entre-
prenader) även leda till ökad valfrihet för medborgarna, vilket är helt i linje med hur ett modernt och 
marknadsinriktat samhälle förutsätts fungera. Andra är betydligt mer kritiska till denna utveckling 
med motiveringen att de drivkrafter som utgör kärnan i att driva privata företag snarare försämrar 
utbud, mångfald och kvalitetet på de offentligt finansierade tjänster som erbjuds och levereras. Viljan 
och kraven på vinst och lönsamhet (det är till och med lagstiftat att aktiebolag inte medvetet får drivas 
i förlust) anses helt enkelt vara för stark för att en bra och sund verksamhet ska kunna bedrivas på ett 
lika bra sätt som en offentlig verksamhet. Men hur var det nu med vinster? Behövs inte detta för att 
överleva på lång sikt? Ja, i företagsvärlden krävs sådana, men inte inom offentlig sektor. Dessutom ver-
kar inte alls vinst vara en garanti för långsiktig överlevnad för organisationer. Det kan knappast vara 
någon slump att våra allra äldsta organisationer samtliga är offentliga (kyrkan, universitet, landsting, 
kommuner, osv.). Men finns det inte trots allt något positivt med vinster i välfärden? Ja, men inte de 
ekonomiska vinster som företagen pratar om utan snarare om sådana vinster som i slutändan gynnar 
brukare, elever, patienter, medborgare och samhället i stort. Dessa vinster består av fler och bättre 
tjänster och serviceleveranser - både i form av mer tid per service/tjänsteenhet och högre kvalitet 
på det som levereras. Att döma av denna utvärdering förefaller det också vara något som definitivt 
kan framkallas av att införa driftsformen intraprenad inom en offentlig organsation. Rätt hanterad 
kan intraprenader frigöra de krafter som behövs för att uppnå den grad av innovativitet som ofta är 
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nödvändig för att göra saker än mer rätt (ökad produktivitet) och att göra än mer rätt saker (ökad 
kvalitet). Därtill utgör även driftsformen en bra grogrund för ökad valfrihet genom att de enheter 
som drivs som intraprenader, tack vare den relativt höga graden av självbestämmande, bättre kan an-
passa sig efter de behov och önskemål som kommer från avnämarna. Dessutom kan intraprenaderna 
utgöra den konkurrensutsättning som antas leda till förnyelse och förbättring utan att resurser för den 
skull lämnar offentlig sektor. 

Men som rapporten också visar, finns det en hel del hinder och utmaningar som måste hanteras och 
övervinnas inom organisationen innan allt positivt med intraprenader kan nås. Den kanske viktigaste 
insikten från forskningsprojektet är därför att förväntningarna på vad intraprenader ska kunna leda 
till, förefaller lätt kunna bli orealistiska och kanske även oöverlagda. Att intraprenader kan utgöra en 
mental plattform för nya sätt att tänka och agera kring innovation i termer av nya och förbättrade 
arbetsproceser, lärprocesser och inte minst service och tjänster, framkommer tydligt i utvärderingen 
(se avsnitt 4.1.2 om den ”psykologiska effekten”). Samtidigt finns det inbyggt i varje byråkratisk 
organisation att alla undantag från normer, strukturer och standarder ska elimineras för att organisa-
tionen ska kunna bibehålla dess effektivitet. Det är på denna grund som hela organisationens existens 
vilar för utan detta, blir hela verksamheten ineffektiv. Samtidigt utsätts man ständigt för press från 
omvärlden om att ge mer till medborgare och brukare samtidigt som man också ska reducera resurs-
förbruket. Det är i detta möte som den verkliga utmaningen uppstår. Den offentliga organisationen 
förutsätts alltså inte bli bättre på bara en sak, utan två. Och detta dessutom samtidigt. 

Inom den samtida entreprenörskaps- och organisationsforskningen har begreppet ambidexteritet 
vuxit fram som en förmåga och egenskap som organisationer ska eftersträva. Ambidexteritet kan 
förenklat och metaforiskt beskrivas som att ”använda båda händerna samtidigt” och det är detta som 
offentliga organisationer behöver utveckla för att få ut det bästa av driftsformen intraprenad, utan att 
för den skull tappa det som redan är bra. Detta kan givetvis vara lättare sagt än gjort men långt ifrån 
omöjligt (jfr Voss et al., 2005). Om alternativet är fler avregleringar, transferering av välfärdsvinster till 
kanalöarna utanför Storbritannien och en allt växande skara av missnöjda medborgare och brukare, 
kan det trots utmaningen definitivt vara värt mödan att finna lösningar till hur detta ska ske. Kan man 
”uppfinna” en byråkrati borde det också vara möjligt att uppfinna en ”ambidexterikrati”. Det kan 
vara grogrunden till spännande framtida forskningsfält. 
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BILAGA 1 – VERKSAMHETSKONTRAKT FÖR 
INTRAPRENADEN STADSÖSKOLAN 
 
Monica Karsbrink Lövbom  
Verksamhetschef grundskolan år 7-9  

  
  
  
  
  

Verksamhetskontrakt om intraprenad för 
Stadsöskolan 
 
Inledning 
Följande verksamhetskontrakt har på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag (uppdragsgivare) tecknats mellan 
verksamhetschef för grundskolan i Luleå kommun och rektor på 
Stadsöskolan som företrädare för intraprenaden. Med 
intraprenad menas, den verksamhet som under rektors ledning 
bedrivs på denna skola. Båda parter är ansvariga för att 
kontraktet fullföljs.  
 
Kontraktet bygger på kommunfullmäktiges riktlinjer för 
försöksverksamhet med intraprenader och BUN:s beslut § 82, 
83/2006-08-31 om försöksverksamhet och gäller för perioden 
2013-01-01 - - 2015-12-31. 
 
Om väsentliga förändringar sker i förvaltningens organisation, 
ekonomiska styrprinciper e.d kan dessa komma att påverka 
kontraktets utformning. Dock krävs alltid en dialog mellan 
ansvarig verksamhetschef och rektor för intraprenaden innan 
förändring sker.  
 
Intraprenaden är en kommunal enhet och således inte en 
självständig verksamhet i juridisk mening. 
Verksamhetskontraktet har ej status av civilrättsligt avtal, då det 
endast är kommunen som är juridisk person i detta 
avtalsförhållande 
 
Syfte och mål med intraprenadverksamhet i Luleå kommuns 
skolor gentemot ”Organisation 2015 – en målbild. 
Det övergripande syftet med barn- och 
utbildningsförvaltningens organisationsutveckling är att 
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förbättra resultaten i utbildning och lärande för barn och elever i 
Luleå kommuns förskolor och skolor.  
 
Förvaltningschefen har angett en tydlig målbild för 
organisationens fortsatta utveckling, ”den självständige rektorn” 
ska hela tiden vara i fokus, att verksamheten skall genomsyras 
av en tydlig mål- och resultatstyrning och där samtliga beslut 
som berör enskild skolenhets verksamhet tas av förskolechef 
och rektor ska vara gällande för organisationens fortsatta 
utveckling. En organisation som är tydligt decentraliserad ska så 
långt som möjligt att vara uppnådd år 2015. 
 
Syftet med intraprenadverksamhet innebär att en förskola eller 
skola inom Luleå kommun under en förutbestämd tidsperiod 
tilldelas ett utökat självbestämmande över den egna 
verksamheten, samtidigt som den offentliga 
förvaltningen/organisationen kvarstår som huvudman med 
bibehållet formellt huvudansvar för verksamheten.  
 
Graden av självbestämmande för intraprenad regleras genom ett 
tidsbestämt verksamhetskontrakt där det klargörs vilka 
befogenheter, ansvar, skyldigheter och rättigheter som gäller för 
intraprenaden. Det är genom sådana verksamhetskontrakt som 
driftsformen intraprenad särskiljs från ”traditionella” 
ansvarsenheter som också kan ha hög grad av 
självbestämmande, men utan att vara reglerad i form av något 
tidsbestämt avtal eller kontrakt. 
 
Att utveckla uppdrag och ansvar för ledande funktioner i 
förvaltningen är en utmaning. Intraprenader har sedan de 
startade varit föremål för kontraktskrivning. Uppdraget för 
intraprenadens förskolechef/rektor kan därmed sägas vara 
skarpare än för ordinarie förskolechef/rektorsuppdrag. Ett annat 
sätt att förhålla sig till detta är att utgå från att kontrakt kan vara 
ett sätt att hålla fokus, att värdera och utvärdera utveckling och 
ett sätt att konkretisera kraven från verksamhetens ledning. 
 
Förvaltningschefen har signalerat att förvaltningen bör pröva och 
verka för att uppdragsbeskrivning för förskolechefer och 
rektorer tas fram i kontraktsliknande utformning utifrån skollag 
och läroplan samt Luleå kommuns antagna Vision 2050, 
organisationens gemensamma värdegrund och samverkansavtal 
gentemot organisation 2015.  
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Kontraktens utformning är ett utvecklingsområde och även 
andra verksamhetsansvariga kan vara aktuella för 
kontraktsskrivning. Det kan underlätta för att diskutera 
tidsbegränsade förordnanden, tydligare krav och mål, koppling 
till uppnådda resultat, medarbetarsamtal, löneutveckling, 
utvecklings- och/eller avvecklingsplaner etc. Takt och 
omfattning är ett utvecklingsområde. 
 
Uppdraget  
Stadsöskolan som intraprenad ska bedriva skolverksamhet i 
enlighet med alla de lagar, förordningar och styrdokument som 
påverkar skolans verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden är 
på samma sätt som man är det för övriga kommunala skolor 
huvudman för intraprenaden. 
 
Organisation 
Stadsöskolan som intraprenad och dess rektor är direkt 
underställd verksamhetschef för grundskolan år 7-9, 
verksamhetschefen är rektors närmaste chef.  
 
Verksamhetschef och förskolechef/rektor lägger upp ett eget 
träffsystem och att övrigt deltagande i förvaltningens 
ledningssystem sker på lämpligt sätt. 
Intraprenadens deltagande i förvaltningsövergripande nätverk, 
kompetensutvecklingsinsatser m m sker efter överenskommelse 
mellan verksamhetschef och förskolechef/rektor eventuellt mot 
avgift beroende på hur intraprenaden väljer att ta del av de 
tjänster som erbjuds av förvaltningsgemensamma resurser, (s.k 
fria nyttigheterna). 
 
För intraprenaden gäller kommunens styrdokument (ex vis 
verksamhetsplan), policys (ex vis personalpolicys), regelverk (ex 
vis internhyressystemet, SAMS), kollektivavtal, andra avtal (ex vis 
inköpsavtal, VFU-avtal), överenskommelser m m på samma sätt 
som för andra kommunala förskolor. Kommunala riktlinjer och 
tidplaner för planering, personalsamordning, ekonomisk 
styrning och uppföljning, investerings- och lokalplanering m m 
gäller på samma sätt som för andra kommunala förskolor. 
 
Resultat 
Med utgångspunkt i gällande styrdokument gör nämnd och 
förvaltning prioriteringar av områden för verksamhetens 
utveckling. Intraprenaden ska under försöksperioden leda till att 
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Stadsöskolan inom dessa prioriterade områden når så långt som 
möjligt och helst ännu längre.  
 
Samma resultatkriterier gäller för verksamhetschefens 
bedömning av intraprenadenhetens och förskolechefs/rektors 
arbete som för övriga förskolechefer/rektorer. Fokus ska ligga 
på de processer som leder till resultat. Det vill säga att utveckla 
ett entreprenöriellt förhållningssätt som i sin tur kan bidra till att 
utveckla nya och bättre tjänster(innovationer), arbetsprocesser 
och lärprocesser. 
 
Uppföljning 
Stadsöskolan som intraprenadenhet ska delta i alla uppföljningar 
som kommunen genomför. Bokslut, delårsredovisning, 
kvalitetsrapporter, enkäter, SAMS m m.  
 
 
 
Självständighet och resurser  
Intraprenaden Stadsöskolan erhåller en resurstilldelning som i 
grunden utgår från samma elevpeng som till övriga kommunala 
förskolor/skolor men med tillägg för vissa bestämda delar vilka 
framgår av bilaga ”Möjliga val för intraprenader 2013-2015”.  
 
Budget för lokaler och lön tilldelas med faktisk kostnad liksom 
för andra verksamheter. Uppräkning sker årligen med löne- och 
prisökningsindex. Intraprenadens åtagande blir härigenom att 
självständigt lösa de arbetsuppgifter som tilläggen avser. 
Avsikten med kontraktet och reglering av vissa åtaganden är att 
intraprenaden så långt möjligt ska kunna tillvarata de 
möjligheter till självständighet som erbjuds. 
 
Allmänt gäller att intraprenaden får samma stöd från central 
förvaltning som idag ges till förskolverksamhet/skolverksamhet 
med undantag av de funktioner som intraprenaden har valt att 
kompensera ekonomiskt i bidraget och därmed löser på annat 
sätt. 
 
Stadsöskolan som intraprenad har gjort följande val: 
 

• Att organisera ”effektiva inköp” inom sin egen 
organisation, gällande arbetsordning inom Luleå kommun 
och förvaltningen ska följas. 
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• Att organisera för så kallad skolhandläggare inom 
intraprenadens verksamhet. 

• Att organisera för studie- och yrkesvägledning inom 
intraprenadens verksamhet. 

• Att organisera för lokalvård på entreprenad enligt 
gällande hängavtal. 

• Att organisera för ”hållbar utveckling” i stället för att 
nyttja Miljöskolans kompetens. 

• Att nyttja de av förvaltningen gemensamt upphandlade 
psykologresurser när behov uppstår i den egna 
verksamheten. 

• Att organisera för kurator inom intraprenadens 
verksamhet. 

• Att organisera för specialpedagogiska insatser inom 
intraprenadens verksamhet. 

• Att budget för barn i behov av särskilt stöd samt rehab 
tilldelas intraprenad enligt gällande arbetsordning. 

 
Intraprenaden får en egen resultatutjämningsfond (RUF). De över- eller 
underskott mot tilldelad budget som därefter uppkommer vid boksluten 
behålls till 100 % under försöksperioden, till och med 2015-12-31. Efter 
avtalsperioden ska RUF redovisa noll eller bättre. Intraprenaden är om det 
redovisas ett underskott i RUF skyldig att i årsredovisningen redovisa sin 
planering för en nollställning.  
 
Användning av eventuellt överskott i RUF under pågående 
försöksverksamhet ska anmälas till ekonomienheten enligt gällande regler. 
 
Sponsring och reklam får förekomma om det sker i enlighet med 
kommunens riktlinjer för sponsring i skolor/förskolor. 
 
Gemensamma resurser 
Intraprenader ska som andra skolor nyttja mottagandeteam inför 
beslut om behörighet att bli mottagen i särskola, (enligt beslut 
BUN 120614). 
 
Förskolechefs/rektors deltagande i obligatorisk utbildning för 
förskolechefer/rektorer bekostas enligt samma principer som för 
övriga förskolechefer/rektorer i barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Utvecklings-/kompetensutvecklingsinsatser, för 
kommunövergripande aktiviteter som finansieras av externa 
finansiärer (statliga bidrag eller beviljade utvecklingsmedel från 
annan huvudman), omfattar även intraprenaden. 
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Intraprenadens behov av investeringar hanteras på samma sätt som för 
övriga förskolor/skolor. Förskolechef/rektor anmäler behov av 
investeringar enligt gällande rutiner. 
 
Kommunen äger rätten att fatta beslut om strukturella 
förändringar för ex vis upptagningsområden för elever, 
lokalstruktur m m. Kommunala verksamheter äger rätt på 
samma sätt som tidigare skett boka sammanträdeslokaler m m 
inom intraprenadens lokaler.  
 
För intraprenader gäller att kommunens administrativa IT system 
Personec, Raindance, Procapita/edwise, telefonväxeln ska 
användas. Nya IT-system eller förändringar av de IT-system som 
idag används ska godkännas av barn- och 
utbildningsförvaltningen innan införande får ske. Kommunens 
IT-kontor skall leverera IT-tjänster på samma sätt som för andra 
kommunala skolor.  
 
Intraprenader ska som andra skolor nyttja centrala IT-system för 
skolan liksom använda programvaror med kommunlicenser m m. 
 
Kommunhälsan tillhandahåller gratis basutbud för 
företagshälsovård på samma sätt som för andra kommunala 
verksamheter.  
 
Särskolan 
Föräldrarnas önskemål om integrering av särskoleelev i 
grundskoleklass gäller. Resurser för integrering tillhandahålls 
från särskolan på samma sätt som för andra skolor.  
 
Förskolechefs/Rektors ansvar 
Förskolechef/rektor leder intraprenaden och har skyldigheten att 
hålla sig informerad om de lagar, avtal och regler samt 
kommunala beslut som rör verksamheten. Förskolechef/rektor 
undertecknar själv de avtal och skrivelser som föranleds av egna 
beslut. Förskolechef/rektor har att följa gällande 
delegationsordning som är beslutad av nämnden. 
 
Förskolechef/rektor ska leda en LARS-grupp för intraprenaden. 
Arbetet ska ske enligt Luleå kommuns och barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkanspolicy.  
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Omförhandling 
Parterna äger rätt att påkalla förhandling av någon av följande 
anledningar: 
 

• Väsentligt förändrade förutsättningar för uppdraget, 
t.ex. ändrad lagstiftning, beslut i kommunen, förändrad 
organisation. 

• Oförutsedda händelser som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för intraprenaden. 

• Beslut som förändrar inriktning eller omfattning av 
försöksverksamheten. 

 
 
Luleå 2013-03-07 
 
 

 
---------------------------------   -----------
-------------------- 
Anita Fagervall    Monica Karsbrink 
Lövbom 
Rektor Stadsöskolan   Verksamhetschef  
     grundskolan år 7-9 

 
 
 



36

BILAGA 2 – SAMMANSTÄLLNING AV  
INTERVJUADE PERSONER

Politiker
      • Kommunfullmäktige
  Yvonne Stålnacke (S) 
  Anders Josefsson (M)
  Ylva Strutz (FP)
  Thomas Olofsson (FP)
      • Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
  Ingrid Norberg (S) 

Kommun- och förvaltningsledning
      • Kommunchef
  Anne Karlenius 
      • Skolchef
  Katarina Pettersson-Hedman
      • Verksamhetscontroller
  Magnus Åkerlund

Administrativa funktioner
      • Administrativ chef 
  Lena Ekh  
      • Ekonomichef 
  Ingrid Lind  
      • Chef Serviceenheten 
  Thomas Parvin
      • Lokalcontroller 
  Carina Lundström 

Verksamhetchefer  
      • Förskolan
  Verksamhetschef Förskolan Annica Backman 
      • Grundskola 7-9 
  Verksamhetschef Grundskolan åk 7-9 Monika Karsbrink Lövbom

Rektorers/förskolechefer 
      • Rektorer/Förskolechefer
  Stadsöskolan, Rektor: Per Lindberg (nuvarande)
  Stadsöskolan, Rektor: Anita Fagervall (tidigare)
  Ormbergsskolan Rektor: Birgitta Tornberg 
  Munkebergs Förskolechef: Margaretha Hansén
  Montessoriförskolan Förskolechef: Pia Engberg
  Hedskolan Rektor: Johan Eriksson
  Icke intraprenad Örnnässkolan Rektor: Lena Martinsson 
  Icke intraprenad Strandens/Bensbyns förskola Förskolechef: Maria Stark 

Pedagoger
      • Pedagoger
  Montessoriskolan Rektor (Tidigare pedagog): Cecilia Munter-Brandén 
  Stadsöskolan Pedagog: Yvonne Larsson 
  Munkebergs förskola Pedagog: Carin Sjöström Pedagog 
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE

Inledande fråga
• Under den här perioden (från 1 juli år 2007) som intraprenader har funnits i Luleå kommun,   
har du haft några andra tjänster inom kommunen än den du nu har och i så fall vilka?
• Har du själv arbetat direkt inom en verksamhet där det finns intraprenader och i så fall  
 vilken/vilka verksamheter? 

Övergripande frågor
• Utifrån din roll som _______________
 - Har du en uppfattning om vad som varit bra med intraprenadverksamheten fram till nu?  
   Motivera (Vad är bäst/viktigast?)
 - Har du en uppfattning om vad som varit mindre bra med intraprenadverksamheten fram 
     till nu? Motivera (Vad är bäst/viktigast?)
• Har du märkt av några konkreta positiva effekter som har uppstått tack vare er  
 intraprenadeffekt och i så fall vilka? Motivera (Vad är viktigast?) 
• Har du märkt av några konkreta negativa effekter som har uppstått tack vare er  
 intraprenadeffekt och i så fall vilka? Motivera (Vad är viktigast?) 
 - HUR kan/går dessa effekter att koppla till just intraprenadverksamhet?

Specifika frågor
Utifrån din roll som ___________________________________
• Har du någon uppfattning om intraprenadverksamheten har haft påverkan på:  
 (verksamhetens: Skola/förskola, BUF, Luleå Kommun)
 - Verksamhetens ekonomi? och då i form av effektiviseringar tack vare intraprenader...  
   och/eller bidragit till några merkostnader? Motivera (Vad är viktigast?) 
 Tryck på att det enbart ska  ha uppstått tack vare intraprenaderna.
 - Verksamhetens kvalité? Motivera (Vad är viktigast?)

n Vad menar du med kvalité (din definition)?
 - Verksamhetens personal? Motivera (Vad är viktigast?)
 - Verksamhetens utveckling? Motivera (Vad är viktigast?)?) 

Om vi ser till de enskilda skolorna/förskolorna, har du någon uppfattning om intraprenadverksam-
heten har haft påverkan på:

n  … arbetssätt. Motivera (Vad är viktigast?)
n  … lärprocesser. Motivera (Vad är viktigast?) 
 Lärarprocess för organisationen, inte för eleverna. Exempel är att man kan bli bättre på 

att förstå vilka åtgärder och aktiviteter som främjar inlärning.
n  … pedagogiska utbud utöver den ordinarie verksamhet (det som minst måste göras).  

Motivera (Vad är viktigast?)
 Räknestugor, läxhjälp etc. Här kan du tala om tjänster om det hade handlat om företag för att få personen att 

ytterligare förstå vad du menar.
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Bredare frågor
• Utifrån din roll som __________________________vad anser du att din skola/förskola:
 - Bör fortsätta med när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)  
      Bör utveckla när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?) 
 - Inte bör fortsätta med när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)

 Exempel:  Vilka delar av intraprenadverksamhet bör man fortsätta med/inte fortsätta
 med? Kontrakt, friheten att välja centrala OH-tjänster, självstyre/bestämmande. 

• Utifrån din roll som _________________________, har du någon uppfattning om vad    
 Barn- och utbildningsförvaltningen:
 - Bör fortsätta med när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)
 - Bör utveckla när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)
 - Inte bör fortsätta med när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)
  Exempel: Vilka delar av intraprenadverksamhet bör man fortsätta med/inte fortsätta med?
 Kontrakt, friheten att välja centrala OH-tjänster, självstyre/bestämmande 
• Utifrån din roll som ___________, har du någon uppfattning om vad Luleå kommun:
 - Bör fortsätta med när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)
 - Bör utveckla när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)
 - Inte bör fortsätta med när det gäller intraprenadverksamhet? Motivera (Vad är viktigast?)
 Exempel:  Vilka delar av intraprenadverksamhet bör man fortsätta med/inte fortsätta med? 
 Kontrakt, friheten att välja centrala OH-tjänster, självstyre/bestämmande. 
• Finns det något som kan överföras från den intraprenadverksamhet som ni har bedrivit så   
 här långt till andra offentliga organisationer? I så fall vad? Motivera (Vad är viktigast?)
• Finns det några lärdomar som er intraprenadverksamhet kan ge andra offentliga  
 organisationer som antingen redan har intraprenader eller som funderar på att införa det?   
 Vilka är dem? Motivera (Vad är viktigast?)

Avslutande frågor
• Har du något ytterligare att tillägga?
 Med denna utvärdering vill vi veta:

   vad som är bra/mindre bra med intraprenadverksamhet, tycker du att du svarat på det?
   vilka lärdomar som andra offentliga organisationer kan dra lärdom av Luleå kommuns intraprenadverksamhet, 
    tycker du att du svarat på det?
   Vad som borde utvecklas/avvecklas från intraprenadverksamheten, tycker du att du svarat på det?
• Som avslutning kan du berätta lite kort om dig som person som är relevant att ta med  
 utifrån de vi har pratat om.
• Går det bra att jag kontaktar dig för eventuella kompletterande frågor?
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