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Abstrakt

Syftet med magisteruppsatsen var att undersöka de förväntningar och erfarenheter

intraprenad medförde hos ett kommunalt bibliotek, specifikt Grubbebiblioteket i Umeå.

Frågeställningarna fokuserade på varför Grubbe övergick från traditionell styrform till

intraprenad, vilka förändringar som uppstod i personalens delaktighet och engagemang,

intraprenadens effekter avseende ledarskap och organisation samt vilka fördelar och

nackdelar som kunde ses efter tre års verksamhet. Undersökningen baserades på

litteraturstudier och intervjuer med representanter från biblioteket och Umeå kommun.

Slutsatserna studien resulterade i var: Betydelsen av intraprenadens drivkraft,

enhetssamarbetet en ytterligare växel, balansen mellan decentralisering och traditionellt

synsätt tänkvärt, intraprenadavtalet en nyckelfråga, beröm och stöd viktiga incitament,

forskning och uppföljning prioriteringsfrågor. Nyckelord: Intraprenad, intraprenör,

intraprenörskap, bibliotek, Grubbe, Umeå.
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”Även om Du vet om att Du gör ett bra jobb,

så är det väldigt viktigt att Du får veta vad Du går för.”

Jan Danielsson, Intraprenadchef vid Grubbebiblioteket i Umeå.
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1 Inledning

I det inledande kapitlet kommer jag att redogöra för den valda undersökningen. En bakgrund till ämnet ges

samt en problemdiskussion och uppsatsens syfte. Vidare följer frågeställningarna som uppsatsen utgår från

med avgränsning/urval. Avslutningsvis kommer centrala begrepp, relevanta för uppsatsen, att definieras.

1.1 Bakgrund

“A different way of thinking about people and the work they do.”1

Ovanstående citat är titeln på en film som handlar om Hackmans & Oldhams modell på

temat ”work redesign”.2 Citatet säger en hel del om vad jag har tänkt skriva om och

undersöka i min uppsats – intraprenad. I synnerhet intraprenad på bibliotek i kommunal

regi. Intraprenad håller på att bli ett modernt och etablerat begrepp i landets kommuner och

är således ett hett och färskt ämne även inom biblioteksvärlden. På Grubbebiblioteket i

Umeå infördes intraprenaden i januari 2004.3

För mig som blivande bibliotekarie känns det intressant att titta närmare på detta

nya sätt att driva bibliotek. Intraprenaden är på stark frammarsch inom den offentliga

verksamheten. Det är en ny organisationsform som förefaller ligga rätt i tiden eftersom den

kan förena två ideologiskt motstående grupper, de som vill bevara den traditionella

samhällsdrivna modellen med den trygghet det innebär – och de som kritiserar en tungrodd,

byråkratisk offentlig sektor och därför vill bryta upp den (alternativt vill privatisera den).

Intraprenadformen behåller verksamheten i samhällets ägo men är inte i konflikt med det

nya utvecklingstänkandet och den inrikespolitik som numera förespråkas av de flesta

politiska partier med avregleringar och uppluckringar av statliga och kommunala sektorer

som följd. Intraprenad är i mångt och mycket en kompromiss mellan dessa två synsätt –

trygghet och service kontra lönsamhet och effektivitet. Modellen lyfter fram frihet och

ansvar, effektivitet och trivsel. Jag ser det som ett löftesrikt sätt för kommunerna och de

kommunala biblioteken att anpassa sig till en ny tid. Det är ett mellanting, en blandning

                                                
1 GPN Educational Media och deras hemsida:

http://gpn.unl.edu/coll_product.asp?catalog%5Fname=GPN&category%5Fname=Management%3A+List
ening+for+Understanding+and+Work+Redesign&product%5Fid=87%2E002 (060601)

2 Förhållandet mellan arbetskaraktärsdrag och arbetstillfredsställelse.
3 Umeå kommun och Grubbebibliotekets hemsida:

http://www.umea.se/kulturfritid/bibliotek/filialbibliotek/grubbebiblioteket/grubbebiblioteketsomintrapen
ad.4.bbd1b101a585d7048000141388.html (060601)
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mellan att driva bibliotek i privat regi och i offentlig drift och i intraprenaden förefaller det

möjligt att förena fördelarna hos de båda driftsformerna.

1.2 Problemdiskussion och syfte

Biblioteket sägs ibland vara samhällets vardagsrum. En trivsam plats där människor kan

träffas i lugn och ro efter en arbetsdags slit och få en upplevelse av kulturens, tankarnas och

kunskapens vingslag.4

Kommunens bibliotek som ett samhällets vardagsrum, hur fungerar det om

verksamheten drivs på intraprenad? Kommer det ekonomiska ansvaret och de förpliktelser

detta medför att överskugga bilden av biblioteket som en trivsam mötesplats och vilka

konsekvenser får intraprenaden på biblioteksservicen? Gör intraprenaden att verksamheten

i ökad grad bara ses ur ett ekonomiskt perspektiv eller finns det fortfarande utrymme för

andra synsätt och prioriteringar? Kommer låntagarna eller pengarna i första rummet och hur

är det med personalen? Trivs personalen på biblioteket med sina uppgifter och sin

arbetssituation? Hur ser de anställda på sin position och hur ser ledningen på densamma?

Kan allting vara så odelat positivt som det låter ”utåt”, i dagspress och liknande? Det måste

väl ändå finnas svagheter även med intraprenad? Allt har ju en baksida…

Ja, frågorna är många och intressanta. Inte minst eftersom det handlar om min

förmodade framtida arbetsplats och yrkesroll. Därför har jag som syfte för denna uppsats

att undersöka de förväntningar som fanns vid ett kommunalt bibliotek innan det övergick

till intraprenad, och de erfarenheter som erhållits av de första årens verksamhet. Som del i

detta ingår att försöka få en överblick över släktskapet mellan intraprenad och entreprenad.

1.3 Frågeställningar

Mina frågeställningar för uppsatsen lyder därför som följer:

 Varför övergick Grubbebiblioteket till intraprenad, vilka var de huvudsakliga

förväntningarna?

 Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för bibliotekets

verksamhet förändrats med intraprenad och vad har förändringarna lett till?

 Vilka förändringar i Grubbebibliotekets ledarskap och organisation kan

skönjas i och med intraprenaden och varför har dessa förändringar skett?

                                                
4 Sven Nilsson och Framtidens bibliotek: http://www.futurum.polyvalent.se/splq.htm (060601)
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 Vilka fördelar och nackdelar kan urskiljas med intraprenad efter tre års

verksamhet?

1.4 Avgränsning och urval

Umeå kommun är den kommun i Sverige som är först med att införa intraprenörskap i

större omfattning.5 Med tanke på detta och eftersom jag i dagsläget inte har hittat något

annat bibliotek i landet som drivs – och under de senaste åren har drivits – på intraprenad,

känns valet av undersökningsobjekt naturlig: Grubbebiblioteket, ett filialbibliotek i Umeås

västra stadsdel. Det enda tidigare längre intraprenadfall jag har stött på är Örebro

Stadsbibliotek som hade Varberga bibliotek på intraprenad åren 1994 – 2003. Detta skedde

då det fanns kommundelar i Örebro och intraprenaden upphörde när kommundelarna

avvecklades under 2002 – 2003.6

1.5 Defintion av centrala begrepp

Centrala begrepp inom ramen för uppsatsen är entreprenörskap, entreprenör, entreprenad,

intraprenör, intraprenad, intraprenörskap. Entreprenörskap definieras enligt

Nationalencyklopedin som ”en entreprenörs aktiviteter och verksamhetsförhållanden”7 och

entreprenör som ”person som åtar sig en entreprenad”.8 Nilsson beskriver entreprenad som

ett ”åtagande av ett företag att för beställare utföra ett visst större arbete”.9 Eriksson &

Pettersson definierar en intraprenör som en ”person som verkar som förnyare av

affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning”.10 Samma

författare definierar intraprenad med orden: ”En intraprenad är en hel enhet som styrs på

intraprenöriskt vis.”11 Antoncic & Hisrich beskriver intraprenörskap som en entreprenör

inom en redan befintlig organisation.12

                                                
5 Fredrik Eriksson & Johan Pettersson, ”Intraprenörskap i kommunal verksamhet – en fallstudie av två skilt

styrda kommuner”. Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för industriell ekonomi och
samhällsvetenskap, kandidatuppsats, 2005, s. 8.

6 Mailkontakt med Christer Klingberg, stadsbibliotekarie Örebro stadsbibliotek, 060227-060228.
7 Nationalencyklopedin band 5. (Höganäs: Bra Böcker, 1991), s. 536.
8 Ibid., s. 536.
9 Camilla Nilsson, ”Bibliotek på entreprenad – en studie av debatten kring entreprenadbibliotek i dagspress

under 1900-talet”. Umeå: Umeå universitet, Sociologiska institutionen, magisteruppsats, 2002, s. 16.
10 Eriksson & Pettersson, ”Intraprenörskap i kommunal verksamhet – en fallstudie av två skilt styrda

kommuner”, s. 11.
11 Ibid., s. 12.
12 Bostjan Antoncic & Robert D. Hisrich, ”Clarifying the Intrapreneurship Concept”, Journal of Small Business

and Enterprise Development, Vol. 10, No. 1, 2003, s. 7-24.
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2 Metod

I det andra kapitlet kommer jag att redogöra för hur det teoretiska och empiriska arbetet för uppsatsen har

genomförts, vilken undersökningsmetod som har valts för genomförandet samt metod för insamling och tolk-

ning av data.

2.1 Val av metod

Jag har i den här studien djupgående velat undersöka materialet för att ta reda på varför

intraprenaden infördes på Grubbebiblioteket samt de konsekvenser detta haft för personal,

organisation och ledarskap. Därför koncentrerade jag mig på Grubbebibliotekets

intraprenadchef och biblioteksassistent, för att studera förändringarna i

organisationshierarkin. Även Umeå kommuns tillförordnade kulturchef intervjuades,

eftersom Grubbebiblioteket är direkt underställt kulturnämnden och kulturchefen. På grund

av att kulturchefen i nuläget är tillförordnad och inte var med vid Grubbebibliotekets

övergång till intraprenad har jag även valt att intervjua kommunens personaldirektör, som är

väl insatt i de olika intraprenadförsök som kommunen bedriver.13

Under det att jag läste in mig på ämnet kom min bild av intraprenad att förtydligas

alltmer. Förarbetet koncentrerades på elekroniska källor och databasefterforskningar.

Inhämtningen av det materialet har använts till teoriavsnittet och för att få en

kunskapsgrund att bygga vidare på. Att utforma centrala och precisa frågeställningar tillhör

det viktigaste i arbetsprocessen.14 Den använda litteraturen är i första hand hämtad från

Umeå universitetsbibliotek och stadsbiblioteket kompletterad med diverse utdelat material

från Grubbebiblioteket och Umeå kommun.15

Med hänvisning till syfte, de naturliga avgränsningar och det urval som har gjorts är

en kvalitativ metod att föredra. Ur ett kvalitativt perspektiv ses den omgivande verkligheten

subjektivt och intresset koncentreras på att studera hur människor uppfattar och tolkar sin

omgivning. Intresset fokuseras på hur människor tolkar och formar sin upplevda

verklighet.16 En kvalitativ metod har förutsättningar att ingående och öppet återge den

                                                
13 Umeå kommuns hemsida och Grubbebibliotekets intraprenadavtal:

http://www.umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000141397/grubbe_intra.pdf (060601)
14 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser. (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 47-48.
15 Databaser: Libris Websök, Emerald Fulltext/MCB University Press, EconLit, EBSCOhost, ALBUM.

Sökord: styrning, kommun, offentlig sektor/verksamhet, intraprenad, intraprenör/-skap, intrapreneurship,
grupp-/ledarskap, group-/leadership, motivation, lärande organisationer, learning organizations.

16 Backman, Rapporter och uppsatser, s. 26.
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verklighet som ska studeras.17 Metoden har även sina fördelar eftersom jag är intresserad av

att hitta beteendemönster i strukturen och en betydande del av kvalitativ forskning handlar

just om identifiering av mönster och processer samt att försöka finna gemensamma drag

och skillnader.18 För analys av texter och dokument har jag använt hermeneutisk

tolkningsmetod. Hermeneutiska undersökningar riktar in sig på helhetsförståelse och insikt

där tolkaren har en framträdande roll tillsammans med språket och dialogen.19 Exempelvis

kan ett företags funktionalitet organisationsmässigt uppfattas genom samtal med dem som

arbetar.20

En nackdel med den kvalitativa metoden är problemen med studiens

generaliserbarhet. Eftersom endast ett fåtal personer och enheter studeras är det därmed

inte helt lätt att tolka om informanternas åsikter och uppfattningar motsvarar hela

populationens.21 Intraprenadens korta existens inom kommunal verksamhet har medfört

vissa problem med att hitta dokumenterat material som kan sammankoppla teorier och

perspektiv med offentlig verksamhet. Dock forskas det allt intensivare på området.22

2.2 Intervjuer

För att tillföra uppsatsen empiri använde jag mig av personliga intervjuer. De frågor som

ställdes följde en gemensam malloch finns i uppsatsens slut. 23 Tanken bakom urvalet av

intervjupersoner är att de tillsammans skall svara mot uppsatsens tre första frågeställningar.

Frågeställningarna går dessutom till stora delar in i varandra vilket får betraktas som en

fördel och ger uppsatsen mera substans och bättre struktur.

Fördelarna med personliga intervjuer är att det är en friare intervjuform som gör det

enkelt att ställa följd- och motfrågor. Dessutom kan respektive fråga diskuteras noga och i

detalj vilket leder till att informanternas djupgående åsikter kommer att lyftas fram.24

Intervjufrågorna skickades ut i förväg till Grubbebiblioteket och Umeå kommun för att

                                                
17 Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (red.). (Lund: Studentlitteratur,

1994), s. 147.
18 Martyn Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (Lund:

Studentlitteratur, 2000), s. 203-207.
19 Lars T. Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera. (Malmö: Liber ekonomi, 2001),

s. 220-222.
20 Ibid., s. 223.
21 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö: Liber ekonomi, 2002), s. 269-271.
22 Handelshögskolan vid Umeå universitet och deras hemsida:

http://www.usbe.umu.se/samarbeta/samarbeten.html (060601)
23 Se bilaga 2, ”Intervjufrågor”.
24 Idar M. Holme & Bernt K. Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder. (Lund:

Studentlitteratur, 1997) s. 99-108.
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informanterna skulle hinna förbereda sig inför frågorna. Detta för att kunna ge så

genomtänkta svar som möjligt. Frågorna formulerades som konkreta frågor och/eller rena

diskussionsfrågor. På så vis skulle informanterna få en chans att tänka själva och utveckla

sina svar. Informanternas svar på kärnfrågorna presenteras under empiriavsnittet, där även

en sammanställning gjorts för att få en överskådlig resultatbild.

För att dokumentera intervjuerna användes bandspelare samtidigt som anteckningar

fördes kontinuerligt. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, eftersom det gör det

lättare att skapa en förtrolig stämning och att tala om känsliga ämnen än exempelvis genom

intervjuer via telefon.25 Intervjuerna gjordes i en lugn och fridfull miljö för att

informanterna skulle känna sig tillfreds med situationen och svara så trovärdigt som möjligt.

Bandinspelningarna genomlyssnades noga efteråt för att finna nyanser och detaljer i

formuleringarna hos informanterna. Det har betydelse hur saker sägs och inte bara vad det

är som sägs, vilket var viktigt att ta fasta på inför den kommande analysdelen.26

2.3 Analysstrategi

Genom att ställa motfrågor till frågeställningarna och därigenom avgränsa dessa har

teorierna och perspektiven preciserats. De teoretiska perspektiven har därför kommit att

kretsa kring organisations- och ledarskapsteorier, teorier om intraprenad – främst inom den

kommunala sektorn – samt organisatoriska motivationsteorier. I analysdelen har jag sedan

redogjort för vad det är jag har hittat – kopplingen mellan teori och empiri och vad det

betyder, vad som är positivt och negativt och varför. Detta är ett komplicerat skede som är

beroende av noggrannheten och precisionen i den tidigare delen av forskningsprocessen. Av

stor vikt är att metoddel och problemdel svarar mot varandra för att frågeställningen ska

kunna besvaras på ett korrekt sätt.27 Avslutningsvis följer en diskussion med slutsatser.

                                                
25 Dag I. Jacobsen, Vad, hur och varför – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. (Lund:

Studentlitteratur, 2002), s. 161-162.
26 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 306-308.
27 Backman, Rapporter och uppsatser, s. 29-30.
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3 Teori och tidigare forskning

Kapitlet kommer att redogöra för de teoretiska modeller/teoretiska perspektiv som uppsatsen grundar sig på.

I inledningen presenteras kort tidigare forskning på området för att sedan gå in på teoridelarna:

organisations- och ledarskapsteorier, teorier om intraprenad och organisatoriska motivationsteorier.

3.1 Tidigare forskning

I uppsatsarbetet ”Intraprenörskap i kommunal verksamhet – en fallstudie av två skilt styrda

kommuner” från 2005 beskriver Fredrik Eriksson & Johan Pettersson såväl intraprenörskap

som entreprenörskap. Det sker i en jämförande studie mellan Luleå kommuns traditionella

styrning och Umeå kommuns omfattande användning av intraprenad.28 Min tanke med den

här uppsatsen är att delvis spinna vidare på deras tankegångar men i ett nytt sammanhang –

intraprenad på bibliotek, specifikt Grubbebiblioteket.

I magisteruppsatsen ”Att arbeta för intraprenörskap – en fallstudie av offentlig och

privat verksamhet” från 2005 ser Andreas Lejon & Tobias Råström intraprenörskapet både

ur ett privat och ett offentligt perspektiv. Östermalmsskolan i Umeå tas också upp, som var

kommunens allra första intraprenad och något av ett pilotfall på området. Där kommer

vissa negativa aspekter på intraprenaden fram, vilket är av intresse även för den här

uppsatsen.29

”Bibliotek på entreprenad – en studie av debatten kring entreprenadbibliotek i dagspress

under 1900-talet” från 2002 är en uppsats där Camilla Nilsson beskriver debatten kring

entreprenadbiblioteken under 1990-talet samt definierar entreprenadbegreppet.30

I Göran Bostedts undersökning Bibliotek på entreprenad. Medborgarna och

biblioteksverksamheten i Åre kommun – en studie av förändrade kommunala arbetsformer från 1995

betonas vikten av organisationsförändringar och politikers mod att våga tänka i nya banor

för att säkerställa en bra service till kommunens invånare.31

                                                
28 Eriksson & Pettersson, ”Intraprenörskap i kommunal verksamhet – en fallstudie av två skilt styrda

kommuner”, s. 1-46.
29 Andreas Lejon & Tobias Råström, ”Att arbeta för intraprenörskap – en fallstudie av offentlig och privat

verksamhet”. Umeå: Handelshögskolan vid Umeå universitet, Institutionen för företagsekonomi,
magisteruppsats, 2005.

30 Nilsson, ”Bibliotek på entreprenad – en studie av debatten kring entreprenadbibliotek i dagspress under
1900-talet”, s. 1-35.

31 Göran Bostedt, Bibliotek på entreprenad. Medborgarna och biblioteksverksamheten i Åre kommun – en studie av
förändrade kommunala arbetsformer. (Härnösand: Mitthögskolan, 1995), s. 1-50.
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3.2 Organisations- och ledarskapsteorier

Jacobsen & Thorsvik anser att det avgörande för en organisations existens är att deltagarna

har gemensamma, förenliga mål samt att det finns tillvägagångssätt eller riktlinjer som

samordnar deras strävan att förverkliga målen.32 Men för att en organisation också ska bli

framgångsrik krävs nytänkande. Drucker poängterar: ”Every organization – not just

business – needs one core competence: innovation.”33 Jag har därför valt att nedan ta upp

de organisatoriska faktorer som anses vara av betydelse för ett fungerande intraprenörskap,

såsom ledarskap, lärande och intelligenta organisationer.

3.2.1 Teorier om ledarskap

”Under de första stadierna av en innovation förefaller det som om endast en stark ledare

kan föra fram en ny idé på ett enkelt och slagkraftigt sätt”, anser Pinchot och betonar vikten

av ett tydligt ledarskap för ett fungerande intraprenörskap.34 Vid ett allmänt samförstånd

leder det endast till mediokra resultat och Pinchot förespråkar i stället frihet inom respektive

anställds direkta arbetsuppgift. Han lyfter fram tre punkter gällande ledarskapet inom ett

intraprenörskap:

- Att tydligt anvisa målet och riktningen med den verksamhet som bedrivs.

- Att ge frihet åt dem som arbetar med projekt och uppgifter inom verksamheten och

visa uppskattning för den prestation som utförs.

- Att lyssna och vara lyhörd och låta de anställda framföra sina åsikter, men att som ledare

vara den som reserverar sig rätten att fatta avgörande beslut i olika frågor.

Pinchot påstår att det i framtiden kommer att behövas fler ledare än idag men färre chefer.

Han skriver: ”Många människor som har sett fram emot en karriär som chef för ’det kända’

kommer i stället att fungera som ledare av intraprenörprojekt för att utforska ’det

okända’.”35

                                                
32 Dag I. Jacobsen & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar. (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 12.
33 Peter F. Drucker, Management Challanges for the 21st Century. (New York: Harperbusiness, 1999), s. 119.
34 Gifford Pinchot III, Intraprenörerna – entraprenörer som stannar i företaget. (Stockholm: Svenska dagbladet, 1986),

s. 199.
35 Ibid., s. 197-215.
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3.2.2 Teorier om lärande organisationer

Organisationerna kräver en mer utvecklande roll för sina verksamheter för att

intraprenörskapet ska lyckas i sin helhet. För en organisation med en kontinuerlig strävan

att ständigt förbättra sig räcker det inte att enbart överleva. Sådana lärande organisationer är

beroende av såväl anpassningslärande, anpassning av kunskap till tidigare tradition, som

generativt lärande, nyskapande av kunskap, för att underlätta den skapande förmågan.36

Målet för lärande organisationer är att anpassa sig till sin omgivning. Viktigt blir det att

ge akt på de tillgångar som skapas för att uppnå önskat resultat – främst osynliga, mänskliga

egenskaper och processer. För lärande organisationer läggs fokus på individerna inom

organsiationen, eftersom människorna och inte organisationerna i sig kan lära. Lärande

organisationer består av människor som har förmågan och viljan att lära samt enheter där

kunskap sprids såväl inåt inom enheten som utåt mellan enheter.37 Albinsson anser att

organisationerna måste vara duktiga på att både lära in nya handlingssätt och att lära om.

Lärande organisationer var under 1990-talet ett av de dominerande organisationssynsätten

och Albinsson tar upp fem nyckelfaktorer för dessa organisationer:

- Arbetet – synen på arbete inom organisationer och attityden likaså.

- Tänkandet – organisationstänkandet, agerandet styrs av rådande tankemodeller.

- Ledarskapet – avgörande för individernas och organisationens möjligheter till lärande.

- Lärandet – ses som en nödvändighet för fortsatt överlevnad och framgång.

- Dialogen – den viktigaste metoden för att gynna och ständigt utveckla lärandet.38

3.2.3 Teorier om intelligenta organisationer

Övergången från byråkratiskt till intelligent organisationssynsätt medför en förändring i

beteende, enligt Pinchot & Pinchot. Förändringen går från dominans och lydnad till frivilligt

samarbete och horisontellt tänkande mellan anställda. Med intelligenta organisationer avses

organisationer som tillvaratar alla organisationsmedlemmars intelligens. Pinchot & Pinchot

anser att det behövs nya principer för att skapa organisationshjärnor som ska minska

administrationens och byråkratins vertikala kommunikationsprocesser. Dessa idéers struktur

sammanlänkar specialiteter, geografi, produkter och tankesätt.

                                                
36 Mary J. Benner & Michael L. Tushman, ”Exploitation, Exploration and Process Management – The

Productivity Dilemma Revisited”, Academy of Management Review, Vol. 28, No. 2, 2003, s. 238-256.
37 Dag I. Jacobsen, Organisationsförändringar och förändringsledarskap. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 246-247.
38 Per Albinsson, Den lärande organisationen – från vision till verklighet. (Jönköping: Brain Books, 1998), s. 35-49.
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Framtidens organisationsform är ett förbund av intraprenörslag, hävdar Pinchot & Pinchot

bestämt.39 Betydelsen av horisontella synssätt för intelligenta organisationer och

intraprenörskap understryks för både offentliga och affärsmässiga organisationer. Gerstner

påstår: ”Det blev alltmer uppenbart att den verkliga frågan om effektivitet, att vinna på

marknaden, gällde att hitta vägar för att få företaget att fungera horisontellt”.40 Pinchot &

Pinchot anser att för att nå kvalitet på arbetet måste medarbetarna få befogenheter, vilket

leder till lagarbete.41

Intraprenörskapet ställer också ökade krav på organisationen för att falla väl ut. De

organisatoriska omständigheterna för framgångsrika intraprenörskap och de sju behövliga

villkoren för organisationsintelligens enligt makarna Pinchot åskådliggörs i figur 1.42

Villkor för att bygga intelligenta organisationer, förutsättningar för intraprenörskap:
Valfrihet Ansvar för helheten
1. Kunskap och rättigheter åt alla
2. Fri företagsamhet
3. Befriade enheter

4. Jämlikhet och olikhet
5. Frivilliga nätverk för kunskapsutveckling
6. Demokratisk självstyrning

7. Konstitutionell företagsstyrelse

Figur 1. Organisatoriska förutsättningar för intraprenörskap.43

Figurens vänsterspalt skildrar organisationens valfrihet medan den högra spalten beskriver

ansvaret för helheten. Både frihet och ansvar är nödvändigt för att organisationen ska vara

fullständig och balanserad,  först då kan de anställda nå ett effektivt samarbete. Kunskap

och rättighet åt alla åsyftar att information ska tillgängliggöras för alla inom organisationen.

Fri företagsamhet avser handlingsfrihet i arbetet, vilket ska göra de anställda effektiva.

Befriade enheter betyder en strävan bort från kontroll med mer samarbete mellan

enheterna. Ansvarsvillkoret jämlikhet och olikhet åberopar rättvisa och trygghet oberoende

av central ledning. Frivilliga nätverk för kunskapsutveckling avser en flexibel och lyhörd

organisation medan demokratisk självstyrning syftar på demokratiskt deltagande och

inflytande i hela systemet. Konstitutionell företagsstyrelse strävar efter begränsade centrala

styrorgan.44

                                                
39 Gifford Pinchot III & Elizabeth Pinchot, Den intelligenta organisationen. (Stockholm: Svenska dagbladet, 1995),

s. 13-27.
40 Citat: Louis V. Gerstner, citerad i Judith H. Dobrzynski, ”Rethinking IBM”, Business Week 4 oktober,

(1993): 92.
41 Pinchot & Pinchot, Den intelligenta organisationen, s. 241.
42 Ibid., s. 93-94.
43 Ibid., s. 94.
44 Ibid., s. 92-94.
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3.3 Teorier om intraprenad i kommunal regi

Bostedt betonar i exemplet med Åre kommun och entreprenad vikten av förändringar i den

kommunala organisationen. Han skriver: ”Det är en fråga om att politiker och tjänstemän

vågar tänka i nya banor och pröva okonventionella lösningar för att försäkra invånarna en

bra service.”45 Intraprenörskap kan vara ett viktigt redskap för kommunerna att, som

Bostedt säger, nå upp till de önskade resultaten i en allt tuffare tid med ett mer krävande

ekonomiskt klimat. Jag har därför här valt att försöka skildra situationen ur kommunernas

perspektiv samt lyfta fram intraprenaden som driftsform.

3.3.1 Intraprenaden som driftsform

En intraprenör får saker och ting gjorda!46 ”[…]the dreamers who do”, sådan är Pinchots &

Pellmans syn på intraprenören oavsett om idén är intraprenörens egen eller någon annans.47

Ordet intraprenör är en förkortning av ”intracorporate entrepreneur”48 och uppfanns av

nämnde Pinchot. Intraprenaden som organisationsform har sedan slutet av 1970-talet

stadigt vuxit i betydelse. Idén har sedan spridit sig från privat till offentlig verksamhet.49

Enligt Antoncic & Hisrich är det enklare att introducera intraprenörskapet i en

större organisation eftersom en sådan i regel innehåller enheter som relativt okomplicerat

kan lyftas ur systemet och verka som självständiga intraprenader. Enheterna fungerar då

som egna resultatenheter med egna mål att eftersträva.50 Intraprenaderna i offentlig

verksamhet är inga juridiska personer i sig utan kommunerna bär även fortsättningsvis det

övergripande ansvaret. Brorström & Johansson påpekar att de ekonomiska modeller som

praktiseras verkar på centralenhetens villkor, till exempel när det gäller

ekonomibeskrivningar och det ansvar som vilar på den lokala enheten.51

                                                
45 Bostedt, Bibliotek på entreprenad. Medborgarna och biblioteksverksamheten i Åre kommun – en studie av förändrade
kommunala arbetsformer, s. 36.
46 Gifford Pinchot III & Ron Pellman, Intrapreneuring in action – a handbook for business innovation. (San Francisco:

Berrett-Koehler, 1999), s. 17.
47 Ibid., s. 17.
48 Inom företaget/kollektivet driven entreprenad, författarens översättning.
49 Pinchot, Intraprenörerna – entreprenörer som stannar i företaget, s. 17-23.
50 Antoncic & Hisrich, ”Clarifying the Intrapreneurship Concept”, Journal of Small Business and Enterprise

Development, s. 7-24.
51 Björn Brorström & Staffan Johansson, Från regler och konton mot värderingar och ansvarsenheter – en bok om

decentraliseringens bryderier och förändrade styrformer i kommuner och landsting. (Lund: Studentlitteratur, 1992), s. 70-
71.
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”Rätt installerat är intraprenörskap ett vinna-vinna koncept för såväl företaget som den

anställde” står det i förordet till Pinchots bok.52 Det som åsyftas är att företaget53 får behålla

den kreativa entreprenören samtidigt som den anställde kan genomföra sina idéer på en

stabil grund med en etablerad organisation, kontaktnät, marknadskanaler och kunskaper.54

Olson anser att intraprenaden är en givande driftsform för den offentliga

organisationen genom att den kan tillgodose de anställdas individuella behov av ökat

inflytande och samtidigt åstadkomma högre kvalitet och effektivitet på arbetet.55 Dock skall

betonas i sammanhanget som Arnerup & Nyberg skriver: ”Att använda sig av

intraprenörkoncept är ingen ’one man show’ från någon enstaka intraprenörs sida.” Att

individens färdigheter utvecklas är viktigt men det skall ske på samtliga inom organisationen

befintliga medlemmars villkor. Först då kan organisationens resultat nå den nivå som

eftersträvas.56

Pinchot & Pinchot gör avslutningsvis en jämförelse mellan det gamla och traditionella,

byråkratiska förhållningssättet och det nya fria intraenhetssynsättet. De jämför förhållandet

mellan organisationen och dess anställda, vilket åskådliggörs i figur 2.57

 Byråkrati    Fritt intraenhetssynsätt

Auktoritetskälla Underställd en chef Anställda som uppskattar det
organisationen erbjuder

Ansvar Lyda order Resultat enligt enhetens och
organisationens mål

Agerande Bestäms av orderkedjan Görs inom enheten i samråd
med organisationen

Stöd Arbetskamraterna har svårt
att hjälpa till vid problem

Medlem i en liten enhet, som
skyddar sina medlemmar

Utveckling Stoppas av rådande hierarki Rättigheter och ansvar som
anställda och individer

Beroende Emotionellt beroende av
chefen och dennes beslut

Självförsörjande, ömsesidigt
beroende

Figur 2. De anställdas förhållande till byråkrati- och intraenhetssynsättet.58

                                                
52 Pinchot, Intraprenörerna – entreprenörer som stannar i företaget, s. 16.
53 Företag och intraföretag översätts hädanefter med enhet respektive intraenhet – självständiga enheter inom

ramen för en större organisation, vilket passar bättre in på det valda studieobjektet.
54 Pinchot, Intraprenörerna – entreprenörer som stannar i företaget, s. 16.
55 Jan Olson, ”Ett och ett är kooperativen alltför små”, Social ekonomi – tidskrift för forskning och kooperativ

utveckling 2, (2002): 22-24.
56 Birgitta Arnerup & Kjell Nyberg, Intraprenörskap i offentlig verksamhet. (Stockholm: Statens förnyelsefonder,

1991), s. 30.
57 Pinchot & Pinchot, Den intelligenta organisationen, s. 169.
58 Ibid., s. 169.
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3.3.2 Kommunalt perspektiv

Det som i första hand skiljer de privata och de offentliga organisationerna åt, enligt Boyne,

är vem som står som ägare till dessa. De privata organisationerna ägs av aktieägarna och

entreprenörerna medan de offentliga organisationerna ägs av medborgarna i kommunerna.

Det finns andra viktiga skillnader mellan dessa, främst beträffande hur organisationerna

bekostar sin verksamhet samt hur de kontrolleras. De offentliga organisationerna finansieras

genom skatter medan de privata hämtar sitt ekonomiska kapital från kunderna.

Kontrollmakten ligger på den offentliga sidan hos politikerna och på den privata

sidan hos marknadskrafterna. Detta kan tolkas som att de offentliga målen är otydligare än

de privata. I de offentliga organisationerna formuleras målen med utgångspunkt i den

politiska processen och inte av cheferna själva, eftersom önskvärda förändringar kräver ett

brett politiskt stöd.59 Sanderberg & Sturesson utvecklar resonemanget och menar att utifrån

kommunallagen, är målsättningen med verksamheten ”att i egen eller annans regi

tillhandahålla effektiv service till kommuninvånarna i vissa gemensamma angelägenheter”.60

Budgetprocessen är lagstadgad sedan 1862.61 I och med ett allt kärvare ekonomiskt

klimat har budgetprocessen kommit att kompletteras med en rambudget.62 Med

rambudgetering klargörs de finansiella förutsättningarna, inkluderat att skattesats och

belåning fastställs, vilket bestämmer resursramen för nästkommande år. Nämnderna

informeras om de finansiella ramarna med utgångspunkt i den totala ramen och förväntas se

till att behoven stämmer överens med de restriktioner som givits. Detta leder till att

ekonomin och inte behoven hamnar i fokus. En nackdel med rambudgetering är att

förändringarna från år till år har en tendens att bli relativt små. Detta ger

rambudgetsystemet en stelhet som försvårar omprövning och förnyelse i den kommunala

verksamheten.63

Merchant anser att slutresultatet kanske skulle bli ett annat om enheterna fick ta med

sig sitt ekonomiska resultat från föregående år och arbeta efter mål som sätts upp över en

                                                
59 George A. Boyne, ”Public and Private Management – What’s the Difference?” Journal of Management Studies,

Vol. 39, No. 1, 2002, s. 97-122.
60 Björn Sanderberg & Jan Sturesson, Visionen om den styrbara kommunen – ekonomistyrprocess och styreffekter i

kommunen. (Malmö: Liber-Hermod, 1996), s. 29.
61 Björn Brorström, Anders Haglund & Rolf Solli, Förvaltningsekonomi – en bok med fokus på organisation, styrning

och redovisning i kommuner och landsting. (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 180.
62 Sanderberg &  Sturesson, Visionen om den styrbara kommunen – ekonomistyrprocess och styreffekter i kommunen, s.

68-69.
63 Brorström, Haglund & Solli, Förvaltningsekonomi – en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i

kommuner och landsting, s. 182.
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längre period. Mellanchefer strävar i regel hellre efter kortsiktigare mål än ledningens

generella och långsiktiga, anser han.64

Decentralisering växte under 1980-talet fram som ett medel att öka demokratin och

antogs koppla samman organisationer, politiker och medborgare. Tanken var att tydliggöra

vem som var ansvarig för respektive enhet inom organisationen, att ge de lokala enheterna

ökat inflytande över rekrytering, resurskontroll och organisationsstruktur. Detta medförde i

vissa fall att de lokala enheterna fick ett större resultansvar, en förskjutning från den centrala

enheten. Förespråkarna för decentralisering anser att detta ger en högre grad av effektivitet

och demokrati. Det blir enklare att fatta korrekta beslut rörande resursfördelning och lättare

med anpassningen till lokal nivå. Ökat ansvar anses också höja motivationen hos de

anställda och deras färdigheter tillvaratas på ett bättre sätt, vilket leder till ökad delaktighet i

organisationens arbete.65

”New Public Management” har blivit ett allt vanligare synsätt hos offentliga

organisationer och innebär ett försök att ta efter de privata aktörernas beteenden och

styrsätt.66 Modell anser att de offentliga sektorerna arbetar i ett allt tuffare klimat och bör

anpassa sin styrning och organisation till en allt mer krävande omgivning.67

Brorström & Johansson påstår att genom ett större engagemang för ekonomifrågor

och god redovisning bland de ansvariga på olika nivåer inom organisationen skapas en

tydligare bild av verksamhetens finansiella förutsättningar både lokalt och totalt. Författarna

anser att pedagogiska insatser för att lyfta fram hela organisationens ekonomiska

förutsättningar är värda att betona. Koncentrationen på helheten ska skapa känslor av

ordning och reda samt kontroll och förmedling av den ekonomiska situationen. Likaså ska

ekonomiska kopplingar inom organisationen göras mer lättförståeligt med detta

pedagogiska synsätt.68

                                                
64 Kenneth A. Merchant, ”The effects of financial controls on data manipulation and management Myopia”,

Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, No. 4, 1990, s. 297-313.
65 Roland M. Almqvist, Icons of new public management – four studies on competition, contracts and control. (Diss.

Stockholm: Stockholms universitet, 2004), s. 184-189.
66 Boyne, ”Public and Private Management – What’s the Difference?”, Journal of Management Studies, Vol. 39,

No. 1, s. 97-122.
67 Sven Modell, ”Performance Measurement Myths in the Public Sector – A Research Note” Financial

Accountability and Management, Vol. 1, No. 20, 2004, s. 39-55.
68 Brorström & Johansson, Från regler och konton mot värderingar och ansvarsenheter – en bok om decentraliseringens

bryderier och förändrade styrformer i kommuner och landsting, s. 74-82.
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3.4 Organisatoriska motivationsteorier

Organisatoriska motivationsteorier beaktar arbetets egenskaper och tar hänsyn till hur dessa

influerar arbetsmotivationen hos personalen. Teorierna fokuserar på arbetsuppgifternas

betydelse, att dessa skall vara utmanande, lärorika och varierande. De anställda måste ges

möjlighet att fatta egna beslut för att kunna påverka arbetsmiljön och omgivningen.69

Teorierna tar även upp decentralisering och delegering av makt.70 Jag har valt att lyfta fram

Hackmans & Oldhams Job Characteristics Theory, som är välutvecklad på området.

3.4.1 Job Characteristics Theory
Hackmans & Oldmans Job Characteristics Theory från 1976 är en av de mest välkända

teorierna för att förklara förhållandet mellan arbetets karaktärsdrag och den grad av

tillfredsställelse det ger. Teorin baseras på intressanta och tilltalande arbetsuppgifter,

karaktärsdragen motiverar och entusiasmerar den anställde. Detta skapar psykologiska

tillstånd, vilka höjer personalens produktionsnivå och generar bättre resultat.71

Hackmans & Oldhams teori är en utveckling av McGregors och Herzbergs modeller

om ökat självstyre och arbetsuppgifternas betydelse för att höja motivationen hos de

anställda.72 Tanken med Hackmans & Oldhams utvecklade modell är att lyfta fram de

egenskaper som ger arbetstagarna drivkraft. Arbetsuppgifterna ska stimulera personalens

utvecklingskurva i största möjliga utsträckning. Modellen beskrivs genom att

arbetsprestation och arbetstillfredsställelse är bundna till tre psykologiska tillstånd:

1) Att arbetstagaren upplever arbetet meningsfullt.

2) Att arbetstagaren upplever och känner ett personligt ansvar för arbetsresultatet.

3) Att arbetstagaren har kunskap om ifall ett arbetsresultat är positivt eller negativt.

Tillstånden ger personalen inre arbetsmotivation, vilket kan kopplas till produktionsnivån.

Om prestationen är god skapas ett incitament att fortsättningsvis producera i lika hög grad.

De olika tillstånden är bundna till arbetsuppgifternas egenskaper och Hackman & Oldham

anger fem arbetskaraktärsdrag för att nå ökat intresse och tillfredsställelse med arbetet:

                                                
69 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, s. 221-224.
70 Ibid., s. 243.
71 Meagan Scott, Kirk A. Swortzel & Walter N. Taylor, ”Extension Agents’ Perceptions of Fundamental Job

Characteristics and Their Level of Job Satisfaction” Journal of Southern Agricultural Education Research, Vol. 55,
No. 1, 2005, s. 88-101.

72 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, s. 254.
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a) Variationsfärdighet – arbetsvariation. Ju fler färdigheter som används för att lösa

arbetsuppgiften, desto större blir meningsfullheten och arbetstillfredsställelsen.

b) Uppgiftsidentitet – i vilken grad arbetsuppgiften är del av en helhet eller enbart

ett moment i helheten. Att delta i hela processen upplevs mer meningsfullt.

c) Uppgiftssignifikans – i vilken utsträckning arbetsuppgiften känns viktig. Att

utveckla nya läkemedel känns exempelvis mer betydelsefullt än att sälja dem.

d) Autonomi – personal med större ansvar tenderar att växa med uppgiften. Vid

ökat självstyre tas ett personligt ansvar för arbetet i både framgång och motgång.

e) Feedback – uppföljning. I vilken omfattning personalen blir informerad om sin

arbetsprestation, genom exempelvis utvecklingssamtal eller skrivna rapporter.

Arbetsgivaren bör ta hänsyn till både arbetskaraktärsdrag och arbetsmiljö vid utformandet

av en uppgift, eftersom olika individer passar för olika saker. Teorin tar också hänsyn till de

anställdas individuella egenskaper, i form av:

1. Den anställdes kunskaper och färdigheter.

2. Den anställdes prestations- och utvecklingsbehov.

3. Den anställdes tillfredsställelse med arbetsmiljön.

Hackmans & Oldhams fullständiga modell ses i figur 3.73

Variationsfärdighet                         Upplevd                                        Hög inre
Uppgiftsidentitet  meningsfullhet med     arbetsmotivation
Uppgiftssignifikans         arbetet   Hög utvecklings-
Autonomi         Upplevt ansvar för   tillfredsställelse

        arbetsresultatet   Hög allmän
Feedback         Kunskap om   arbetstillfredsställelse

          arbetsresultatet   Hög arbetseffektivitet
          

Figur 3. Översättning av Hackmans & Oldhams arbetskaraktärsmodell.74

                                                
73 Richard J. Hackman & Greg R. Oldham, Work Redesign. (Reading, Massachusetts, USA: Addison-Wesley

Publishing Company, 1980), s. 71-94.
74 Ibid., s. 90.

Arbetets
karaktärsdrag

Psykologiska
tillstånd

Resultat

De anställdas:
- Kunskaper och färdigheter.
- Prestations- och utvecklingsbehov.
- Tillfredsställelse med arbetsmiljön.
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4 Empiri

Kapitlet kommer inledningsvis att ge en kort historik om entreprenad och intraprenad för att sen behandla

Grubbebibliotekets och Umeå kommuns organisationer och verksamhet. Vidare kommer informanternas

syn på intraprenadverksamheten att presenteras samt en sammanställning av intervjuerna att ges.

4.1 Övergripande historik om entreprenad och intraprenad

För att få en inblick i förhållandet mellan entreprenad och intraprenad följer en kort historik

om dessa båda styrsätt.

4.1.1 Entreprenad
Som tidigare har sagts definieras entreprenad i den här uppsatsen som ett ”åtagande av ett

företag att för beställare utföra ett visst större arbete”.75 Entreprenörskap härstammar från

1100-talet i det franska språket och under 1600-talet kom entreprenörsrollen att gestaltas av

en person som i ett kontrakt med staten utförde arbeten med ekonomiskt ansvar och

risktagande.76 Den franske ekonomen J. B. Say påstod år 1800 att entreprenören flyttar

ekonomiska resurser från ett område med låg produktivitet till ett annat med högre

effektivitet.77 Förvirringen har dock varit stor om begreppets betydelse. I USA definieras en

entreprenör som någon som startar en egen småföretagarverksamhet medan det i Europa är

vanligare med Says tidigare nämnda definition.

I det engelska språket uppstod begreppet på 1300-talet med betydelsen: en person

som tar på sig att lösa en uppgift, för att på 1500-talet korrigeras till: en person som på egen

risk tar på sig att utföra en uppgift på uppdrag av staten. Under 1600-talet gick betydelsen

över till: företagsledare i stora företag, för att på 1700-talet övergå till affärsman och

successivt kapitalist. De olika begreppsförklaringarna visar entreprenörskapet som ett

flervetenskapligt fenomen.78 Forskningen om entreprenörskap har under 1900-talets

slutskede vuxit kraftigt och förväntas växa ytterligare i betydelse i framtiden.79

                                                
75 Se den här uppsatsens avsnitt ”1.5 Definition av centrala begrepp”, s. 3.
76 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 24-25.
77 Peter F. Drucker, Innovation and entrepreneurship – practice and principles. (Oxford: Butterworth-Heinemann, cop.

1999), s. 19-23.
78 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, s. 26-27.
79 Ibid., s. 11-12.
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4.1.2 Intraprenad
Hösten 1978 satte Pinchot sin prägel på intraprenörskapet. Då myntade han inte bara

begreppet intrapreneur, som är en förkortning av ”intracorporate entrepreneur”, utan

fastlade även grundprinciperna för själva intraprenadsystemet. Pinchots funderingar i dessa

banor uppkom i samband med ett seminarium vid Bob Schwartz´ School for Entrepreneurs

i Tarrytown, New York. Där hävdade Schwartz att stora möjligheter fanns för

entreprenörer inom storföretagen i framtiden om någon bara kunde komma på hur det hela

skulle fungera rent praktiskt. Schwartz påstående var en utveckling av Norman Macraes

idéer i tidskriften The Economist som handlade om att de vinstgivande storföretagen borde

sträva efter att bilda konfederationer av entreprenörer.80

Svårigheten för företagen hade tidigare varit att ge innovatörerna ett tillräckligt stöd.

Lyckades inte det ledde det till att dessa sade upp sig eller stannade kvar omotiverade och

ineffektiva. Pinchots lösning på problemet var att hitta samma typ av drivkraft för

intraprenörena som kapitalet var för entreprenörerna. Detta ledde fram till ett sorts

belöningssystem som bland annat skulle innefatta intrakapital – företagen skulle reservera

en del av vinsten för kommande intraprenörsprojekt. På så sätt kom intraprenörernas

framgångar att belönas med frihet, företagen gavs möjligheter att behålla kompetensen

inom organisationen. Intraprenören fick friare tyglar och mer ansvar än tidigare, vilket

medförde större motivation och inspiration för skapande och produktion. Med en stor

organisation i ryggen gavs intraprenören samtidigt en större trygghet och tog en mindre risk

jämfört med en entreprenör. 81

Modellen har sedermera lett till framgångsrika intraprenörer, som valt att satsa på

intraprenadformen för att driva fram sina innovationsidéer inom företagen i stället för att

känna sig tvingade att lämna dem. Företag och produkter som nämns i de sammanhangen

är exempelvis 3M och noteringsblocken Post-it, IBM och persondatorn, Ford och SVO

Mustang, General Electric och Gemlink – datakommunikationssystem baserat på

mikrovågor, TRW och optisk fiberteknik.82 Idéerna om intraprenader har därefter, från

1970-talets slutskede, undan för undan spritt sig och stadigt vuxit i betydelse inom såväl

privat som offentlig verksamhet.83

                                                
80 Pinchot, Intraprenörerna – entreprenörer som stannar i företaget, s. 20-25.
81 Ibid., s. 20-25.
82 Ibid., s. 26-28.
83 Ibid., s. 17-23.
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4.2 Presentation av kulturnämnden och kulturförvaltningen

Umeå kulturnämnd ansvarar för den allmänna kultur- och biblioteksverksamheten och dess

uppgift är att skapa möjlighet till kulturell upplevelse och aktivitet för kommunens invånare,

där kulturutbudet kännetecknas av tillgänglighet för alla på lika villkor.84

Kulturförvaltningen ansvarar för Umeås bibliotek och för att kommuninvånarna ska ha

tillgång till ett brett kulturutbud. Förvaltningens arbete styrs av politikerna i kulturnämnden,

som beslutar vad som skall göras, men det är kulturförvaltningen som utför besluten.85 På

biblioteksidan har kulturförvaltningen ansvar för Stadsbiblioteket med filialbiblioteken

Ersboda, Mariehem, Teg, Ålidhem och Bokbussen, enligt figur 4. Figuren visar också

förhållandet mellan Umeå kommuns kulturnämnd, kulturförvaltningen, med kulturchefen,

samt Grubbebiblioteket.86

Figur 4. Umeå kommuns kultur- och biblioteksorganisation.87

                                                
84 Umeå kommuns hemsida och kulturnämndens ansvars- och arbetsområde:

http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/kulturnamnd.4.bbd1b101a585d704800074561.
html (060601)

85 Umeå kommuns hemsida och kulturförvaltningens ansvars- och arbetsområde:
http://webresurser.net.umea.se/vemgorvad/index.html (060601)

86 Umeå kommuns hemsida och de kommunala bibliotekens organisation:
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/kulturforvaltning/biblioteksverksamhet.4.bbd1
b101a585d7048000143619.html (060601)

87 Ibid., (060601). För mer information se bilaga 1, ”Umeå kommuns övergripande information”.
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4.3 Presentation av Grubbebiblioteket

Grubbebiblioteket drivs som intraprenad och är direkt underställt kulturnämnden och

kulturchefen.88 Intraprenaden är ett tidsbestämt försök av kommunen från och med 2004-

01-01 till och med 2006-12-31 och leds av intraprenadchefen som är ansvarig för

verksamheten inför kulturnämnden. Förvaltningschefen, kulturchefen, är

arbetsgivarföreträdare för intraprenadchefen. Grubbebiblioteket ansvarar för dessa

geografiska områden: Västerslätt, Rödäng, Grubbe norra och södra, kvarteret Eken och

Kronoparksvägen, Kungsänget, Kronoparken. Grubbebiblioteket ansvarar också för

biblioteksservicen till förskolor, skolor och gruppboenden inom detta område.

Intraprenaden är ingen självständig juridisk person, utan kommunen ansvarar

fortfarande för ekonomi, personal etcetera. Intraprenaden ges dock såväl ett ökat ansvar

som ökade befogenheter i förhållande till tidigare, traditionell förvaltningsverksamhet samt

möjlighet till ett mer långsiktigt arbetssätt eftersom avtalet med kommunen tecknas över ett

flertal år i taget. Intraprenadverksamheten och enhetspersonalen omfattas fortsatt av

kommunens gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Där ingen annan

överenskommelse nåtts gäller kommunfullmäktiges och kulturnämndens mål för

verksamhetsplan, policy, regler och avtal.89 Figur 5 visar Grubbebibliotekets organisation

och arbetsfördelning.

Figur 5. Grubbebibliotekets organisation och arbetsfördelning.90

                                                
88 Umeå kommuns hemsida och de kommunala bibliotekens organisation:

http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/kulturforvaltning/biblioteksverksamhet.4.bbd1
b101a585d7048000143619.html (060601)

89 Umeå kommun och Grubbebibliotekets hemsida:
http://www.umea.se/kulturfritid/bibliotek/filialbibliotek/grubbebiblioteket/grubbebiblioteketsomintrapen
ad.4.bbd1b101a585d7048000141388.html (060601).

90 Tillhandahållen information av Grubbebibliotekets intraprenadchef Jan Danielsson, 060313.

Intraprenadchef/bibliotekarie
Anställningsgrad – 60%

Vikarierande bibliotekarie
Anställningsgrad – 40%

Biblioteksassistent
Anställningsgrad – 100%

Barnbibliotekarie
Anställningsgrad – 100%
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4.4 Informanternas syn på intraprenad

Nedan följer en sammanställning av de personliga intervjuer som gjordes i mars 2006. De

intervjuade var Grubbebibliotekets representanter, intraprenadchef Jan Danielsson och

biblioteksassistent Brita Johansson, samt två representanter från Umeå kommun,

tillförordnad kulturchef Margaretha Alfredsson och personaldirektör Birgitta Forsberg.

4.4.1 Intraprenadchef Jan Danielsson, Grubbebiblioteket

Jan Danielsson är utbildad bibliotekarie och intraprenadchef vid Grubbebiblioteket.

Biblioteket är inne på sitt tredje år som intraprenad och Jan har arbetat där i åtta år.

Dessförinnan arbetade han 13-14 år på stadsbiblioteket samt flera år vid andra bibliotek.

Varför valde Grubbe att hoppa på tåget mot intraprenad, vilka var de huvudsakliga förväntningarna? Jan

säger att personalen svarade på en inbjudan från kommunstyrelsen om intraprenad.91 Den

egna kulturförvaltningen var väldigt kallsinnig, speciellt inom biblioteksverksamheten.

Någon intraprenadutbildning via Handelshögskolan och Umeå universitet säger sig inte Jan

känna till. Han betonar att intraprenaderna i kommunen är verksamheter som har fungerat

bra sedan förut och han säger att det egna avtalet gäller mellan 2004-01-01 och 2006-12-

31.92 Intraprenadens uppsägningstid är sex månader och om ingen part säger upp avtalet

förlängs det automatiskt med tolv månader, säger han.

Jan säger att redan innan intraprenaden arbetade personalen med

programverksamhet i form av föreläsningar, föredrag, utställningar, vilket tog mycket tid.

Det ledde fram till intresset för intraprenad, anser han. Jan förklarar: ”Vi tyckte den var seg,

den organisation som fanns, och vi ville prova på någonting nytt.” Han säger:

”Förväntningarna var att vi skulle kunna få sköta och prioritera oss själva, bestämma själva,

vilket vi har fått.”

Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för bibliotekets verksamhet förändrats med

intraprenad och vad har förändringarna lett till? ”Egentligen innebär intraprenaden inte bara att vi

har mer inflytande över våra arbeten och pengarna, utan även att de som bor här i området

får mer för skattepengarna”, hävdar Jan. Han säger att de har arbetat hårdare och fått ut

                                                
91 Se bilaga 3, ”Intraprenörer sökes!”, tillhandahållet av personaldirektör Birgitta Forsberg, Umeå kommun,

060321.
92 Se bilaga 4, ”Överenskommelse om intraprenad”, tillhandahållet av Grubbebibliotekets intraprenadchef Jan

Danielsson, 060313.
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mer av verksamheten och att det kommer skoleleverna och låntagarna tillgodo.93 Jan

förklarar att på en biblioteksfilial arbetar personalen nära varandra och han anser att

skillnaden i det vardagliga arbetet är liten mellan en assistent och en bibliotekarie. Arbetet

består av att köpa in böcker, läsa boklistor, låna ut böcker, sätta upp böcker, gallra och

snygga till i hyllorna, skylta med nya böcker etcetera. Saker som görs på alla bibliotek,

speciellt filialbibliotek, berättar han.

Likheterna mellan traditionell verksamhet och intraprenad är enligt Jan

basverksamheten, att köpa in, låna ut och sätta upp böcker med mera. Skillnaden är, anser

Jan, att om personalen är mer nöjd med arbetet så gör den mer. Han säger att personalen är

mer mån om låntagarna nu, mer serviceinriktad, den känner att det är viktigt för bibliotekets

rykte. Jan förklarar att Grubbebiblioteket har fler besökare, låntagare och utlån än förut.94

”Vi har tillsammans med Umedalen den högsta utlåningen per invånare.”95 Sedan säger han

att de fick beröm av kommunen förra året, Grubbebiblioteket blev månadens exempel och

personalen fick diplom och blommor.96 ”Motivationen och engagemanget har ökat”,

fastslår Jan.

Jan lyfter fram de positiva skriverierna som har varit i tidningarna de två senaste

åren och pekar på vikten av det, sett ur kommunens synvinkel. Den egna bibliotekarierollen

tycker Jan har förändrats med intraprenaden och den allt större programverksamheten. Han

förklarar att han har tvingats lära sig att hålla i verksamheter och att det är positivt. ”Jag har

blivit säkrare i min roll som bibliotekarie och biblioteksanställd”, hävdar han. Jan tror att

många bibliotekarier är rädda för att dra igång verksamheter för att de är osäkra inför sin

egen roll i dessa sammanhang och han säger sig förstå det.

”Ekonomiskt har vi gjort ett väldigt bra resultat, vi har gjort mycket bättre resultat

efter intraprenaden än före”, understryker Jan.97 Grubbebibliotekets första år som

intraprenad hade ett överskott på 84 100 kr, inkluderat ett startbidrag på 30 000 kr. Andra

året gjordes en förlust på 6 500 kr, vilket gav Grubbebiblioteket ett inarbetat överskott på

                                                
93 Se bilaga 5, ”Verksamhetsredovisning Grubbe – 2005”, tillhandahållet av Grubbebibliotekets intraprenadchef Jan

Danielsson, 060313.
94 Ibid., 060313. Besöksstatistik före 2004 ej tillgänglig pga. defekt räknare.
95 Se bilaga 5, ”Verksamhetsredovisning Grubbe – 2005”, tillhandahållet av Grubbebibliotekets intraprenadchef Jan

Danielsson, 060313. Se bilaga 6, ”Grubbebibliotekets utlåningsstatistik”, tillhandahållet av PerAxel Persson,
ekonomisekreterare, Umeå kulturförvaltning, Umeå kommun, 060327.

96 Se bilaga 7, ”Månadens goda exempel”, tillhandahållet av Grubbebibliotekets biblioteksassistent Brita
Johansson, 060320.

97 Se bilaga 8, ”Budget och utfall för Grubbe 2003”, tillhandahållet av PerAxel Persson, ekonomisekreterare, Umeå
kulturförvaltning, Umeå kommun, 060327. Se bilaga 9, ”Budget och utfall för Grubbe 2004-2005”, tillhandahållet
av PerAxel Persson, ekonomisekreterare, Umeå kulturförvaltning, Umeå kommun, 060412.
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77 600 kr som följde med till 2006 utöver den fasta budgeten. Personalen har satsat på att

snygga upp biblioteket med möbler och hyllor och mediemässigt med nya skivor och filmer

samt gallrat ut slitna böcker. ”Jag tror att vi skulle kunna tävla med vilket bibliotek som

helst”, påstår Jan beträffande resultatet och verksamheten.

Tack vare intraprenaden och den egna budgeten har personalen, enligt Jan, fria

händer att vid ett bra ekonomiskt resultat ge varandra bonuslöner, en extra månadslön eller

liknande. Dock är det något som Grubbebiblioteket valt att inte satsa pengarna på, utan de

har följt den generella löneutvecklingen inom kulturförvaltningen och i stället valt att

prioritera fortbildning. Till exempel besöker Grubbepersonalen varje år bokmässan i

Göteborg.

Trots att Grubbebiblioteket har mycket föreläsningar och program som riktar sig till

alla stans invånare så har biblioteket blivit en viktig mötesplats för Grubbeborna.

Personalen växlar medvetet mellan att ha lokalhistoriska program och program riktade till

allmänheten. Innan övergången presenterades Burträsk Vårdcentral som exempel på hur

personalen inom landstinget drev verksamheten med framgång på intraprenad. Där hade de

byggt upp ett idéforum, en referensgrupp som Grubbebiblioteket valt att ta efter med

låntagare och andra intresserade. Jan berättar att de träffas tillsammans 2-3 gånger per år

och utvärderar utställningar, programverksamheter och öppettider. Han säger att det har

varit ett bra hjälpmedel, som inte finns i vanlig kommunal verksamhet, och han tror att

personerna i referensgruppen nu identifierar sig starkare med biblioteket.

Intraprenadinförandet gick smärtfritt, enligt Jan, som säger att de byggde vidare på

en verksamhet som fungerade bra, la in en högre växel samtidigt som utgifterna stramades

åt. Han berättar att Grubbebibliotekets personal aldrig har varit rädd för att pröva på nya

saker. ”Vi har gått från bokprat till skrivarcirklar, barnramsor och babybokprat – det tror jag

vi var bland de första i landet med.” Ett tag anställdes en litteraturpedagog som vikarie för

Jans 40%. Han säger att de kan lära av andras yrkeserfarenheter. ”Var och en har tagit större

ansvar”, anser Jan, men hävdar att ”det känns ibland som om vi går på gränsen för vad vi

orkar med”. Han berättar att de har haft fortsatt tur med att få vara friska och förklarar att

det är en akilleshäl i en liten grupp om folk blir sjuka. Jan förtydligar: ”Sjukskrivningarna är

på en fortsatt väldigt låg nivå – vi är praktiskt taget aldrig sjuka, så det är ett bra resultat.”

Jan berättar att de har börjat med ett flexsystem där de loggar in och ut för varje

arbetsdag. Han anser att det är trögt när det gäller förändringar inom den vanliga

organisationen. Han betonar att flexsystemet är till för dem, att om någon i personalen
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känner sig dålig en dag till och med ska kunna gå hem efter halva dagen och ta det som flex,

i stället för att tvingas sjukskriva sig och få en karensdag.

Jan lyfter fram de populära studiecirklarna, bland annat en cirkel som hette ”I

Västerbottensförfattarnas fotspår” och handlade om P-O Enqvist och Sara Lidman, vilket

utmynnade i en resa till författarnas hemtrakter. Bussen med sextio platser fylldes direkt och

Jan påstår bestämt att de hade kunnat fylla 2-3 sådana bussar utan problem. ”Vi skulle ha

fler cirklar igång om vi hade fler cirkelledare”, förklarar han. Angående driften och pengarna

säger Jan att samarbete med studieförbund och andra förvaltningar har varit en

framgångsväg för att få pengarna att räcka. Bland annat samarbetar Grubbebiblioteket med

Centrum för Barn och Unga där bibliotekets skrivargrupper har fått vara med och agera

förband med egen diktuppläsning när Teatermagasinet spelat upp sina pjäser.

Jan hävdar bestämt: ”En majoritet av alla biblioteksanställda skulle vilja jobba i

intraprenad, men då måste de ta en strid med alla chefer på mellannivå och

bibliotekschefen, för de vill inte ändra på någonting, de vill fortsätta som vanligt.” Jan anser

att resonemanget är kortsiktigt och säger att vitsen med intraprenad är att få mer

verksamhet för pengarna. Om fler bibliotek eller kanske hela filialenheten drevs på

intraprenad tror Jan att det skulle gå att få mycket mer för pengarna. Han förtydligar: ”Vi är

nästan det enda biblioteket i stan som har kunnat öka utlåningen under de här två åren,

medan många andra har haft ett vikande underlag, så vi kan vända en hel del genom

entusiasm, att vi tror på biblioteken.”

Vilka förändringar i Grubbebibliotekets ledarskap och organisation kan skönjas i och med intraprenaden

och varför har dessa förändringar skett? Jan säger att han formellt fungerar som chef men

förklarar att han tog på sig den rollen under viss protest, eftersom ingen annan ville. Jan

säger att han tycker om sitt jobb och att det administrativa och chefsdelen inte är så stor del

av arbetet. Jan poängterar dock att rollen som chef växer från år till år: ”Jag tycker att min

roll har förändrats de här tre åren och det är inte av godo, det tar för mycket tid…sen tror

inte jag att det egentligen är så bra att den som är chef eller ansvarig inom en liten grupp

jobbar deltid.” Han anser att kommunen motarbetar det som kallas för delat ledarskap, men

att han tror att tiden kommer när de vill ha det.

Jan förklarar att de formellt måste ha en chef, men att det är olyckligt när de är en så

liten arbetsgrupp. Han hävdar att kommunen behandlar alla chefer på mellannivå på samma

sätt, oavsett om de är chef för 20-25 anställda eller bara två som i hans fall, vilket är stor

skillnad. Jan påstår att vi alla är chefer och att alla grupper har informella ledare och han
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framhåller att alla människor måste ta ansvar för nånting. Han säger också att storleken på

gruppen har betydelse för hur chefens roll ser ut. ”Det är mer naturligt då det är större

grupper att ha en mer uttalad chef, att vara en annan typ av ledare än vad jag är här på

Grubbe.”

Jan säger att kontakterna med kommunens tillförordnade kulturchef Margaretha

Alfredsson är få, cirka en gång var tredje månad samt viss telefonkontakt. Enligt Jan har

Margaretha sagt hon inte har tänkt försöka ändra så mycket på Grubbebiblioteket och

intraprenaden, eftersom verksamheten fungerar så bra. Jan anser att personalen därför har

blivit ännu friare att göra som de vill nu. Jan håller med om att kontakterna med den förra

kulturchefen också var få, men att personalen kände ett stort stöd från henne. Han säger att

den förra kulturchefen Monika Sparby var duktig på att ge feedback och berömma. ”Även

om du vet att du gör ett bra jobb så är det väldigt viktigt att få veta vad du går för”,

preciserar Jan.

Jan säger att de nuvarande fåtaliga kontakterna med kulturchefen inte är

Margarethas fel utan bygger på den tidigare kulturchefens intresse för kulturfrågor, bland

annat hade hon arbetat vid Riksteatern förut. ”Den viktigaste uppgiften för en chef är att

entusiasmera personalen, att vi ska känna samhörighet, gemenskap inom hela

kulturförvaltningen, att det är viktigt det vi håller på med och att vi är värda nånting – det är

jätteviktigt!”, understryker Jan. Han efterlyser även ett större intresse från och tätare

kontakter med politikerna i kulturnämnden. ”När vi väl träffar politikerna får vi beröm och

de tycker att vi gör det bra, men det går att begära mer, vi är en försöksverksamhet, ett

projekt – ska det vara någon vits med det då ska politikerna vara intresserade och utvärdera

det.”

I den tidigare organisationen var Grubbebiblioteket underställt filialenhetschefen,

bibliotekschefen, och kulturchefen. Kulturchefen har kulturnämnden som sin

uppdragsgivare. Jan beskriver den nya organisationen som friare och mindre byråkratisk.

Han säger att Grubbebiblioteket inte tillhör någon enhet nu och berättar att förut träffades

filialbiblioteken tillsammans var fjortonde dag och det gick åt en till tre timmar varje gång.

Jan säger att det också fanns planeringsdagar där personalen skulle presentera vad de

hade tänkt göra under året. Men eftersom personalen på Grubbebiblioteket redan hade ett

bra, fungerande verksamhetsarbete, med föreläsningar och utställningar som krävde

noggrann framförhållning så var de klara med sitt planeringsarbete när filialenheten

påbörjade sitt. Jan menar att det var trevligt att träffa arbetskamraterna men att det ibland

kändes jobbigt att gå på mötena. De tillförde inte så mycket, anser han. Jan säger att
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förutom Ersbodabiblioteket har många av de andra, mindre biblioteken inte haft så mycket

programverksamhet heller.

Jans uppfattning generellt om intraprenader lyder: ”Det är en känsla av att vi står

friare, nu får vi rent formellt bestämma över pengarna och det kanske är viktigt att lura sig

själv – att nu är vi som ett eget litet företag, samtidigt känner vi tryggheten att vi är anställda

inom kommunen.” Han säger att det är en kort väg till att ens egna förslag kan bli

verklighet. Steget från att jobba på det traditionella viset till att vara intraprenad anser han

vara mindre än att starta kooperativ, där det direkta ansvaret är ett helt annat. Han betonar

att de verkar tycka likadant i dessa frågor allihop som arbetar på Grubbebiblioteket.

Nackdelen med intraprenad säger Jan är att de kanske kommer ifrån de andra inom

kulturförvaltningen, att de kanske styr åt lite olika håll. Han säger att han har känt mer och

mer att de inte får viss information som de borde få, att de hamnar lite utanför. Jan anser:

”Det hade nog varit bättre om vi hade varit lite större, om det kanske hade varit två

bibliotek som jobbat som intraprenad – vi försökte med Ersboda, men det var en i

personalen där som var lite skeptisk och det var inte läge att driva det vidare då.”

Om entreprenad och intraprenad säger Jan: ”Jag är helt emot att lägga ut

verksamheten på entreprenad, jag ser bara fördelar med att ha det som intraprenad.” Ett av

Jans argument är att de kontakter som entreprenadpersonalen upparbetar med

verksamhetspersonalen försvinner den dagen avtalet upphör och inte blir förlängt. Detta

drabbades Grubbebiblioteket av vid de entreprenaddrivna transporterna av post och böcker

mellan biblioteken. Faran är att kommunen endast ser till det billigaste anbudet säger han

och påstår: ”Jag tror att många verksamheter, som bibliotek, inte lämpar sig för

privatiseringar överhuvudtaget.”

Jan tror att han och hans personal kommer att få sitt intraprenadavtal förlängt ett

par, tre år till. Han säger även: ”Jag tror att det nog skulle vara bra att det så småningom

började bytas ut lite folk här, så skulle vi kanske upptäcka att det finns ytterligare en växel

att lägga in.” Jan tror inte att det kan bli för många intraprenader utan det viktigaste är

verksamheten, säger han och avslutar: ”Det är för mycket chefer och för lite verksamhet,

det har blivit fler chefer och det har vi reagerat emot när vi har velat ha intraprenaden.”
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4.4.2 Tillförordnad kulturchef Margaretha Alfredsson, Umeå kommun

Margaretha Alfredsson har arbetat som förvaltningschef i Umeå kommun från 1999 och

sedan 2002 är hon chef för Samhällsbyggnadskontoret. Efter att den tidigare kulturchefen

avgått tillsatte kommunen en tillförordnad kulturchef och valet föll på Margaretha som

tillträdde sin kombinerade tjänst den 22 augusti 2005. Hon säger att i dagsläget vet hon inte

hur länge det blir, men att det är en spännande verksamhet och en möjlighet att bredda sitt

område, inte minst med tanke på att hon själv har en ingenjörsbakgrund.

Varför valde Grubbe att hoppa på tåget mot intraprenad, vilka var de huvudsakliga förväntningarna?

Margaretha Alfredsson tillträdde som tillförordnad kulturchef först efter att

Grubbebiblioteket hade börjat att drivas i intraprenadform. Hon har därför svårt att uttala

sig om hur diskussionerna gick i frågan.

Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för bibliotekets verksamhet förändrats med

intraprenad och vad har förändringarna lett till? Margaretha anser att delaktighet är något av det

mest spännande vi kan prata om och nämner samtidigt ord som samverkan och

information. Hon anser att delaktighet är ett förhållningssätt, som upplevs på olika sätt av

olika individer där vi alla har skilda upplevelser av när och på vilket sätt vi är delaktiga.

Margaretha säger: ”Delaktighet är inte så enkelt men det pratas alltid om det.” Margaretha

tar också upp känslor och sammanhang, att det är viktigt att känna sig medskapande. Hon

understryker att inom Umeå kommun generellt har de fått en helt annan, tydligare samsyn

kring ordens innebörd. Kulturförvaltningens 4,75 är ett av de högsta värdena i

NöjdMedarbetarIndex i kommunens medarbetarenkät, betonar Margaretha, där

kommunmedelvärdet ligger på 4,45.

Om personalens kompetensutveckling och personliga utveckling säger Margaretha

att det ligger inom intraprenadens budget. De ekonomiska resurserna för detta är något mer

begränsade, eftersom Grubbebibliotekets intraprenad är så pass liten. Hon anser även att

det är svårare rent praktiskt för få personer att göra något tillsammans under arbetstid och

om de gör det enskilt i stället, så blir det färre som arbetar och de tvingas pussla med

scheman och så vidare. Sedan funderar hon på vad som menas med personlig utveckling

och kompetensutveckling, det kan vara ett förhållningssätt, och vilka behoven är.

Margaretha berättar att inom kulturförvaltningen är sjukskrivningarna bland de

lägsta i kommunen och trenden är lika i hela Umeå kommun, vilket är resultatet av ett

adekvat arbete för att minska dessa och försöka nå en förändring. En del i det arbetet var
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förslagen om intraprenader, förklarar hon och betonar: ”Det intressanta är de

arbetsmiljörelaterade sjukskrivningarna och de är väldigt låga, i de förvaltningar som jag har

insyn i.”

När det gäller de ekonomiska resurserna till biblioteken från kommunens sida så

tilldelas biblioteksverksamheten cirka 49 % av budgeten på 84,1 miljoner kronor för 2007.

Grubbebiblioteket får cirka 2 % av den budgeten, det vill säga ungefär 1,5 miljoner kronor.

Margaretha säger att intraprenadenheten får sin ram av den facknämnd de tillhör. Inom

enheten ska de hantera sitt över- eller underskott. Syftet är att optimera resurserna både

ekonomiskt och personalmässigt beroende på vad respektive facknämnd ger för uppdrag.

Ett uppdrag måste vara väldigt tydligt i avtalet och tala om hur olika saker regleras,

förtydligar hon. Margaretha berättar att i bokslutet för 2005 har Grubbebiblioteket nyttjat

en del av det överskott som det hade från 2004. ”Det viktigaste är att du har järnkoll på

varför resultatet är som det är”, förklarar hon och anser att ett överskott kan bero på flera

olika saker. Ibland kan enheten ha avstått ifrån vissa saker och sparat ihop sin vinst

därigenom.

Margaretha hävdar att en nackdel med intraprenaden kan vara de personalpolitiska

målen. De förhållningssätt och det regelverk som finns i kommunen kan i vissa fall vara en

begränsning och en belastning. Hon säger att det är intraprenadens möjlighet, men kan

också bli ett dilemma om vissa saker förändras inom en intraprenad genom att avsteg görs

från principerna. Detta kan det leda till svårigheter i facknämnden när intraprenaden upphör

och om den ska tas tillbaka av förvaltningen, anser hon.

Principerna kan handla om generella intraprenadfrågor, som exempelvis lönefrågor

eller anställningar av personer som saknar formell behörighet. Margaretha förklarar att

egentligen skulle kommunen kunna använda pekpinnar men samtidigt anser hon att

intraprenaden blir sitt eget ansvar. Margaretha påstår att det är baksidan med

självständigheten som intraprenaden har. En självständighet som inte är någon

självständighet fullt ut, säger hon.

Andra nackdelar Margaretha tar upp just i fallet Grubbe är: ”Resurserna är

begränsade, både ekonomiskt och personalmässigt och de har väldigt många goda idéer där

som kanske skulle kunna växlas upp med ett ännu bättre samarbete med övriga

biblioteksenheter.” Margarethas högst personliga reflexion är att Grubbebiblioteket är en

lite för liten enhet, att det är lite att arbeta med för att få ut drivkraften av en intraprenad.

Hon framhåller dock att det är bra att möjligheten finns och hyllar personalens engagemang

inom intraprenaden.
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Vilka förändringar i Grubbebibliotekets ledarskap och organisation kan skönjas i och med intraprenaden

och varför har dessa förändringar skett? Om intraprenaden och Grubbebiblioteket säger

Margaretha: ”En intraprenad är självständig, de har sin budget, det är en begränsad

verksamhet som är väldigt tydlig.” Hon bedömer sitt engagemang, i den roll hon har nu,

som litet. Hon stämmer av på telefon, för utvecklingssamtal med intraprenadchefen, som är

hennes personalansvar och informerar om saker som berör Grubbes verksamhet.

Margaretha säger att intraprenadenheten har tillgång till samma information som övriga

förvaltningen och samma skyldigheter och rättigheter att informera om saker som händer.

Egentligen rapporterar de direkt till kulturnämnden, men kulturchefen finns som

formell chef med arbetsgivaransvar för den som är intraprenadchef, säger Margaretha. Det

skulle inte vara hanterbart för kulturnämnden annars, det skulle innebära att ordförande var

någon form av direktchef och det är inte så lämpligt, förklarar Margaretha. Hon säger att

arbetet fungerar bra utifrån de roller de har och att arbetet följs upp i årsbokslut och

verksamhetsplanering. Margaretha känner inget behov av att vara fysiskt tillgänglig, utan

säger att det är upp till intraprenadchefen att söka henne också om det är några frågor.

Margaretha beskriver Grubbebiblioteket som en arbetsplats där personalen arbetar

väldigt tätt tillsammans och där de nästan är på någon form av likställd nivå. Hon säger:

”Även i en intraprenad måste det finnas en tydlig chef som har ansvaret, sen får det vara

100 anställda eller några få, ansvar och befogenheter måste vara väldigt tydliga.” Margaretha

förklarar: ”Jan som chef, som jag känner honom så här långt, vill gärna lyfta sina

medarbetare, han är inte den tydliga chefen på det sättet.”

Kulturchefen betonar att de intraprenader i kommunen som hon åtminstone har lite

kunskap om är större med ett väldigt tydligt chefskap. Hon säger också att det är större

delaktighet i vart fall i en intraprenad där det är en liten grupp, och att det är väldigt lätt att

vara ledare för få personer där det förekommer en nära daglig kontakt. Margaretha

understryker: ”En nackdel kan vara att det är svårare att vara chef när du nästan är kompis.”

Hon anser att i en mindre grupp blir relationen så nära så det övergår i vänskap, och när

saker ska göras som kanske inte upplevs som jättepositiva så blir det någon form av

relationskonflikt.

Margaretha säger att intraprenaden skapar större krav och större tryck på gruppen

om någon inte presterar, att det kräver en form av markering på ett annat sätt. Hon hävdar

att intraprenaden blir väldigt tydlig i en liten grupp. Margaretha anser att sedan politikerna

beslutade att samtliga förvaltningar får behålla sitt överskott till 100 % så är allas delaktighet

i att nå målet eller åtminstone att ligga kring noll betydligt större överlag. Hon säger att nu
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är det mer tyngd och framåtanda kring de här frågorna, vilket är klart gynnsamt. Hon påstår

också: ”Vi har rätt platta strukturer inom kulturförvaltningen och det är positivt, så länge du

har tydligt ansvar och befogenheter och det följs åt, det är viktigt!”

Kulturchefen anser att hennes roll är mer förvaltningschefsorienterad och hon säger

att hon var tydlig i sitt uppdrag. ”Jag går inte in på kulturarenan utifrån den roll jag har, utan

jag fokuserar på att underlätta vårt arbete att hjälpa och stödja verksamheten.” Umeå

kommun ska kandidera som kulturhuvudstad 2014 och kommunen har gjort bedömningen

att det är viktigt att anställa en projektledare. Rekryteringsarbetet pågår och har fått lite

högre prioritet i tidsordningen än tillsättandet av en ny kulturchef som Margaretha har

uppfattat det hela.

Om uppdraget som kulturchef har Margaretha en personlig reflexion. Hon säger att

kulturchefsuppdraget är ett svårt uppdrag, där förväntningarna dels är att ikläda sig

förvaltningschefsrollen och dels att samtidigt vara ute på den kulturella arenan både lokalt

och globalt som en visionär, inspiratör och nytänkare. Margaretha tror inte de båda

uppdragen är förenliga. Hon säger att människor sällan är försedda med båda

begåvningarna samtidigt. Hon anser inte heller att tiden räcker till för båda delarna.

Angående entreprenad och intraprenad säger Margaretha att entreprenader har

tydliga avtal där kommunen köper tjänsten. Fördelen med entreprenader är, förtydligar hon,

att vi tvingas tänka igenom verksamheten: Vad är det vi faktiskt ska köpa, vad är

gränssnittet? Det kan i vissa fall för intraprenaderna vara något som det hade behövts

fokusera mer på, anser Margaretha. Generellt om intraprenader säger hon: ”Det här är ett

jättebra sätt att få medarbetare att växa i sina roller och få förståelse för hur saker kan göras

ännu bättre.”

Om Grubbebibliotekets chanser att få fortsätta som intraprenad svarar Margaretha:

”Det är en nämndfråga, en politisk fråga.” Hon anser: ”Det som skulle ha varit intressant är

om det hade tagits fler enheter och drivit det i någon form av intraprenad.” Margaretha

säger att det kan bli fler intraprenader i kommunen i framtiden och att de kan tendera att bli

större. ”De mål som är, är att det ska bli fler intraprenader, att försöka verka för att få fler

intresserade, i synnerhet inom skolan och socialtjänsten, de är stora förvaltningar och lättare

att avgränsa.” Margaretha säger att oftast är det avgränsningarna som diskuteras vid nya

intraprenader. Hon säger även att det inte är alla kommuner som har så bra ekonomi som

Umeå kommun och hävdar: ”Intraprenad kan i vissa sammanhang vara en väg att få ner

kostnaderna.”
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4.4.3 Personaldirektör Birgitta Forsberg, Umeå kommun

Birgitta Forsberg är personalansvarig inom Umeå kommun och har varit det i drygt tio år.

Hennes huvuduppdrag är att leda och utveckla personalpolitiken, se till att kommunen är en

bra arbetsgivare som klarar av att rekrytera, behålla och utveckla personal. Ett viktigt

uppdrag eftersom Umeå kommun är den största arbetsgivaren på orten med cirka 11 000

anställda. När tankarna på att utveckla intraprenader inom kommunen föddes fick Birgitta

uppdraget att som ordförande leda arbetsgruppen som skulle titta på formerna.

Varför valde Grubbe att hoppa på tåget mot intraprenad, vilka var de huvudsakliga förväntningarna?

”Det här är inget tvång, utan det ska komma från enheterna själva.” Birgitta förtydligar: ”Vi

kände att samtidigt som vi arbetade med yttre konkurrensutsättning, med entreprenader, så

tänkte vi på något vis frigöra enheterna så att de känner större frihet men samtidigt tydligare

mål och krav.” Birgitta säger att det försiggick funderingar kring Grubbebibliotekets

övergång till intraprenad. ”Vi fick tänka oss för eftersom de är så små, vi funderade: Är det

det de vill eller är det något annat vi skulle kunna göra för att frigöra deras

utvecklingskraft?” Hon förklarar att kommunen måste kunna säga till verksamheten vad

som ska göras, till vilken kostnad och kvalitetet samt att det ska finnas förutsättningar för

ett genomförande. Birgitta påpekar att om enheten är alltför involverad i andra delar av

enheter så blir det svårgenomförbart.

Från förvaltningens sida fanns en viss osäkerhet på grund av frågorna och

svårigheterna att avskilja verksamheten från den övriga organisationen. Detta eftersom det

blir svårt för den som lämnar beställningen (kommunen) och även för den som gör

uppföljningen (kommunen eller externt företag), förklarar Birgitta.

När intraprenaderna inledde verksamheten arbetades det mycket med

informationsaktiviteter från kommunen och det fungerade bra, enligt Birgitta. Hösten 2003

startade även en intraprenadutbildning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och ett

femtontal kommunalanställda påbörjade utbildningen. Birgitta hävdar att utbildningen var

rejäl i att tänka långsiktigt och att arbeta med ekonomi och ledarskap. Hon säger att det inte

var aktuellt då med en omgång till av samma utbildning, men att det nu kanske kan vara

dags.

Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för bibliotekets verksamhet förändrats med

intraprenad och vad har förändringarna lett till? Om Grubbebibliotekets verksamhetsutveckling

säger sig Birgitta bara ha en känsla av att de bedriver väldigt bra verksamhet. Hon säger att
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det är en speciell intraprenad eftersom den är så liten, men att de gör bra saker utifrån det.

Birgitta förtydligar: ”Vi märker på det kulturutbud de har, alla träffar och…de verkar arbeta

med biblioteket som om det vore en kvarterslokal.” Hon förklarar: ”Det är viktigt med

mervärde, intraprenaderna ska möjliggöra långsiktigt arbete. Vill en intraprenad göra en

särskild satsning så ska de kunna göra det.”

Personaldirektören betonar att enheterna inte behöver inordna sig, det är

huvudsyftet med intraprenad, anser hon, att ha friheten som skapandekraft. Ett annat syfte

är medarbetarutveckling, att utveckla och effektivisera delaktighet, arbetsglädje och hälsa

inom den kommunala organisationen. Ännu ett syfte är att öppna upp företagsstrukturerna i

Umeå. ”Det är inget primärt mål med nyföretagande, men får du pröva på att arbeta under

företagsliknande former så är du kanske redo att ta steget ut om du vill det, det finns med

som en effekt”. Birgitta förklarar: ”Det här är ett sätt att arbeta för större entreprenörskap i

Umeå som helhet.” Det är viktigt att hitta bra styrformer i stora organisationer, anser hon.

Birgitta säger att det ekonomiska skälet för intraprenad är att skapas ökad tydlighet

och större engagemang i arbetslag, då blir oftast ekonomin bra. Ekonomi och hälsa följs

ofta åt, förklarar hon. Hon förtydligar: ”Intraprenaderna ska kunna leverera ett mervärde,

ett överskott rent ekonomiskt, utökat sitt uppdrag, bättre service, ökad produktivitet, ökad

trivsel, bättre verksamhet, det är också ekonomi.” Medan en traditionell verksamhet jobbar

med ettårsbudgetar så arbetar intraprenader med längre budgetar på tre till fem års sikt.

Birgitta säger att i princip följer intraprenaderna den kostnadsutveckling som kommunen

ska ha, men att det regleras långsiktigt när avtalet skrivs. Intraprenader är inte lika känsliga

för tvära kast i ekonomin. De långsiktiga ekonomidelarna drabbar dock även intraprenader,

det är möjligt att lägga rationaliseringskrav på intraprenader också, tydliggör hon.

För löneutvecklingsdelen så är kommunens policy att intraprenaderna ska följa den

kommunala löneutvecklingen. Men intraprenaderna har en möjlighet att jobba med särskilda

lönetillägg. Har de ett överskott får de hantera det fritt. Dock poängteras från Birgitta att

kommunens tanke är att om intraprenaden upphör så ska de tidigare intraprenadanställda ha

sin grundlön. ”Flexiblare arbetstider är en sak intraprenaderna absolut får jobba med”,

fastslår Birgitta, medan semesterdelen är reglerad i kollektivavtal.

Vid Grubbebiblioteket är alla friska, anser Birgitta. Det vill säga, i praktiken inträffar

nästan inga sjukskrivningar. På övriga biblioteksenheter ser det lite olika ut men det går inte

att dra någon slutsats eftersom det är så små enheter och en person kan göra att statistiken

skjuter i höjden, förklarar hon. Birgitta säger också att kommunen inte har sett några stora

förändringar i sjuktalen på intraprenaderna ännu.



- Grubbebiblioteket på intraprenad -

33

Birgitta ser inga direkta nackdelar med intraprenader, möjligtvis om de blir väldigt många.

Då måste kommunen fundera över hur organisationen i de centrala staberna ska se ut, säger

hon. Den enda nackdelen för enskilda intraprenader skulle möjligen vara att de känner sig

lite ensamma, anser hon. Anställningsvillkoren försämras inte med intraprenader, de

anställda har samma anställningstrygghet kvar. Kommunens medarbetarenkäter visar att

intraprenaderna får högre värden i NMI, NöjdMedarbetarIndex, för trivsel, arbetsglädje,

delaktighet med mera.98 Birgitta säger: ”Intraprenaderna har högre värden på allt!”

Som inspiratörer till introducerandet av intraprenader i Umeå kommun nämner

Birgitta landstinget i Västerbotten och vårdcentralen i Burträsk, som har jobbat

framgångsrikt på intraprenad, samt de personalkooperativ som funnits inom förskolan

under flera år. Dessa är egentligen inga intraprenader, men har ändå fungerat lite som en

inspirationskälla för kommunen när det gäller att hitta nya styrformer i stora organisationer.

Det har också visat sig i dessa kooperativ, hävdar Birgitta, att vid överskott i ekonomin ville

medarbetarna hellre lägga pengarna på bra kompetensutveckling och liknande än på höjd

lön.

Om traditionell styrform och intraprenad säger Birgitta att det är mycket som är lika.

"Skillnaden är att en intraprenad ska få ungefär samma beställning som om de vore ett

privat bolag, det ska finnas ett avtal mellan nämnden och enheten.” Det vill säga, tecknar

kommunen ett avtal med en privat leverantör så måste kommunen försäkra sig om vad de

vill ha levererat. Det här medför att det blir lättare att få uppdraget tydligt beskrivet, enklare

att fokusera mot tydliga mål och kvalitetsindikatorer.

”Tydliga ramar kan göra att du vågar lite mer, så det är ganska mycket psykologi i

det här”, resonerar Birgitta. Intraprenaderna tycker att det är bra att få större frihet att

planera själva. Antal möten som de anställda går på skiljer sig också något mellan traditionell

form och intraprenadform. Hos intraprenaderna blir de färre. Där råder en större frihet, och

Birgitta anser att då kan intraprenaderna koncentrera sig mer på sig själva och få en större

arbetsro.

Umeå kommun har i nuläget åtta intraprenader enligt Birgitta: Östermalmsskolan,

förskolan Karlavagnen, Socialpsykiatrin, Turistbyrån, Grubbebiblioteket, Sandalidens skola,

Ungdom och Fritid Holmsund/Obbola samt Kultur och Fritid Sävar. Dessutom har

Tolkförmedlingen avknoppats och tagit det andra steget, de är numera i privat regi. Sedan

                                                
98 Se bilaga 10, ”Sammanfattning av medarbetarenkäten 2005”, tillhandahållet av Dan Hjalmarsson Eurofutures

AB, 060330.
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pågår det diskussioner om en stor intraprenad inom Socialtjänsten som blir den största

hittills om den blir av, men där finns inget formellt avtal än. Angående fler intraprenader

säger Birgitta: ”Det beslut som finns är att vi välkomnar fler intraprenader.” Hon förklarar

att det handlar om att se för lärandets skull, att det också är viktigt att det finns underlag för

utvärderingar.

Vilka förändringar i Grubbebibliotekets ledarskap och organisation kan skönjas i och med intraprenaden

och varför har dessa förändringar skett? ”Intraprenaderna får tydligare uppdrag, längre

planeringsförutsättningar, vilket skapar en större frihetskänsla och ger mer ansvarstagande.”

Birgitta förklarar: ”Intraprenadchefen blir självständigare, han eller hon är inte en chef bland

alla andra chefer utan rent formellt har vi skrivit att intraprenadchefen har motsvarande

förvaltningschefens ställning.” Birgitta hänvisar till vad som sades vid ett av studiebesöken

vid Burträsk Vårdcentral: ”Du ska inte starta en intraprenad där du har ett dåligt ledarskap,

det här är ingen lösning på problem, det här är ett sätt att ta vara på möjligheter.”

Om Grubbebibliotekets ledarskap säger Birgitta: ”Det är alltid svårt med ledarskap i

små organisationer, det här med närhet och distans, det är jättesvårt att vara chef för färre

än fem personer, just med tanke på roller och ansvar.” Hon anser att som chef är du alltid

involverad i verksamheten men det handlar om i vilken grad, på vilken nivå, och har att göra

med volym och vad typ av chef du är samt beroende på vad det är för verksamhet. Birgitta

hävdar att en verksamhet som förändras, ofta med stora utmaningar som följd, måste ha en

chef med ett strategiskt synsätt. En verksamhet som handlar om att skapa fördelar i

vardagen behöver däremot en mer vardagsorienterad chef. Hur mycket intraprenadchefen

ska vara nere på golvet eller uppe i strategierna får läget och medarbetarna avgöra anser

Birgitta, som i vart fall vill se intraprenadchefen som en kommunikativ ledare.

Beträffande intraprenad och entreprenad säger Birgitta: ”Skillnaden är att

entreprenaden och det privata företaget ser lönsamhet på en gång medan för oss handlar det

om att jobba med långsiktig lönsamhet.” Hon ser inget hinder för privata bibliotek i teorin.

Om Grubbebibliotekets chanser att få fortsätta på intraprenad säger Birgitta att det framför

allt har att göra med viljan hos personalen själv samt hos kulturnämnden. Birgitta vill

fortsätta arbeta med intraprenader och säger att det är en läroprocess: ”Det är för tidigt att

avbryta det, för att kunna se lärdomar och effekter så behöver vi volym och tid, vi behöver

flera bokslut för att kunna göra en uppföljning.”
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4.4.4 Biblioteksassistent Brita Johansson, Grubbebiblioteket
Brita Johansson arbetar som biblioteksassistent vid Grubbebiblioteket och har gjort så sen

drygt åtta år. Tidigare arbetade hon vid Sjukhusbiblioteket men det lades ner, och i samband

med en omorganisation hamnade hon vid Grubbebiblioteket.

Varför valde Grubbe att hoppa på tåget mot intraprenad, vilka var de huvudsakliga förväntningarna?

Besparingskraven från kommunens sida bäddade för intraprenadens införande, anser Brita.

Hon berättar att kommunen hade ett antal informationsmöten om intraprenad som Jan var

och lyssnade på. Några andra typer av utbildningar känner hon inte till att

Grubbebiblioteket har erbjudits i samband med intraprenaden. Brita påpekar att ingen från

kulturförvaltningen hade trott att någon skulle vara intresserad av intraprenad, så ingen

information hade kommit från dess sida. Om inspirationskällor säger Brita: ”Vi har en fin

förebild i Burträsk Vårdcentral.”

Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för bibliotekets verksamhet förändrats med

intraprenad och vad har förändringarna lett till? ”Arbetsuppgifterna är alla på ett bibliotek

förekommande, det blir så när du arbetar på ett litet ställe”, säger Brita. Hon anser att på en

sådan här arbetsplats krävs det att du är flexibel. Brita nämner kommunens nya flexsystem

och säger att systemet är intressant och hon berättar att stadsbiblioteket kommer att följa

efter. Brita påstår att det här är ett bra exempel på den snabbare beslutsgången, eftersom

Grubbebiblioteket kunnat teckna ett eget avtal.

Brita säger att hon tar arbetsuppgifterna på mer allvar och känner sig också mer

delaktig än förut. ”Samtidigt är det viktigt att du förankrar arbetet hos dina arbetskamrater

och inte kör ditt eget race”, understryker hon. Arbetsbördan har ökat anser Brita och

poängterar: ”Har vi sagt att vi ska bli bättre: öka utlånen, ha minst lika många program som

tidigare, så blir det att vi hela tiden försöker stegra, det känns lite grann som att arbeta i ett

eget företag, det krävs engagemang och vilja, vi måste sträva mot någonting.”

Författarträffarna går minus hävdar Brita bestämt, vilket medfört att personalen

känt sig tvingad att arbeta med olika former av intäkter för att täcka upp en del av

kostnaderna. Bland annat säljer Grubbebilioteket ett terminskort som ger rätt till fri entré på

alla deras föreläsningar, inbjudan till referensgruppen samt 10% rabatt på varorna hos

bokhandeln Din Bok. Nuvarande termin har biblioteket sålt 26-27 terminskort men det här

är något som måste arbetas in, anser Brita. Hon nämner också lokala förmågor som ett

billigare alternativ, men säger samtidigt att det gäller att hitta dem också.
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Grubbebiblioteket har en blandad grupp låntagare, enligt Brita. Ett projekt som biblioteket

bedriver är ”Boken kommer”, en uppsökande verksamhet där personalen en gång i

månaden åker hem till folk. Brita hävdar: ”Att öka utlåningen är ett tung arbete, en ständig

strävan att gå på nya grepp: presentera böcker, bokprata inför klasser och erbjuda

läsecirklar, du kan inte stanna av och tro att alla hittar till dig.” Brita medger att de tänker

mycket på antalet lån och ekonomin, som båda är mätbara. Hon berättar att de åtog sig att

inte sänka arbetstiden, att öka utlåningen och att sjukskrivningarna inte skulle bli fler. Brita

säger att sjukskrivningarna är så få, bara enstaka förkylningar, att de nästan inte är mätbara.

Biblioteket som en naturlig mötesplats är något som personalen arbetar för att

förverkliga. ”Vi måste visa att biblioteket finns”, förklarar Brita. Mycket är programmens

förtjänst anser hon och berättar: ”Två gånger har vi sprungit ut med 5 000 programblad till

hushållen själva, det kostar så mycket att leja för det, så vi tog det som motion!”

Brita säger att ekonomin har gått väldigt bra. Hon berättar att de fortfarande köper de flesta

av kommunens tjänster, bland annat ekonomi- och IT-tjänsten. Intraprenaden gjorde en

rejäl vinst första året, inkluderat en engångssumma på 30 000 kronor. En summa som borde

ha varit 44 000 kronor per år, motsvarande den tidigare enhetschefens tid i lön på fyra

timmar per vecka avsedd för Grubbebiblioteket, anser Brita. För att täcka dessa kostnader

begärde kulturförvaltningen ett tillskott av kulturnämnden på 50 000 kronor vid övergången

till intraprenad. Något som kulturnämnden sa nej till och fastställde engångssumman till 30

000 kronor, säger Brita. Om Grubbebiblioteket inte hade varit intraprenad idag, hade

förmodligen öppettimmarna varit färre eftersom det låg ett sparkrav på Filialenheten från

kulturnämndens sida, förklarar Brita.

En nackdel med Grubbes intraprenad, anser Brita, är att personalstyrkan är så liten,

vilket gör verksamheten sårbar. Det finns också en fara i att det blir för arbetsamt. Om

fortbildning säger Brita: ”Det är en sak vi unnar oss och det är en riktig höjdare, det är

bokmässan!” Hon förklarar: ”Vi har bestämt att det är vår bästa utbildning, till bokmässan

får alla åka, vilket är bra även för gruppen.” Tidigare har det bara hänt en gång att

personalen fått åka iväg tillsammans på något evenemang och det var när Annika blev

utsedd till ”Årets Bibliotekarie”, säger Brita. Då bekostade kulturnämnden det hela så att

samtliga i personalen fick vara med när hon tog emot sitt pris. ”Grubbe är ett trivsamt

bibliotek”, fastslår Brita och tar upp tankarna med en enkät till låntagarna om en

uppföljning på hur de har upplevt intraprenaden. Hon säger att det skulle vara roligt att få

veta vad de tycker, om de har märkt någon skillnad.
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Vilka förändringar i Grubbebibliotekets ledarskap och organisation kan skönjas i och med intraprenaden

och varför har dessa förändringar skett? Brita märker ingen skillnad på bibliotekarierollen och

biblioteksassistentrollen i sitt arbete. Hon hävdar: ”Det känns som alla har samma värde

och som vi är ett team.” Hon betonar att det är viktigt att vara rak och öppen när de är så få

anställda och att de måste vara överens. Om intraprenad säger Brita att ingen i personalen

verkar se direkta nackdelar. Hon säger: ”Vi delar på det här, det är Jan som är chef men vi

är alla lika ansvariga för det är vårt bibliotek, vi är väldigt måna om att det ska bli bra,

helheten, vi känner att vi har ett större ansvar, men det påverkar oss bara till det positiva.”

Brita anser att det blir kortare beslutsvägar nu, de behöver inte förankra saker uppåt.

Hon hävdar att det hon märker mest är att de inte behöver gå på alla möten. Det enda

problemet med intraprenaden påstår Brita är: ”Vi hade önskat att vi skulle ha varit ett

bibliotek till, då hade vi kunnat göra samordningsvinster och det hade varit praktiskt.” Hon

säger att Ersboda var intresserat av att bilda intraprenad tillsammans med

Grubbebiblioteket men att en i deras personal tvekade och då blev det inget. Brita påstår:

”Vi kan egentligen aldrig förlora, vi kan bara vinna, vi kan alltid gå tillbaka, så det är ingen

förlust, vi är anställda av kommunen, vi har samma rättigheter att söka andra jobb och folk

som jobbar hos oss blir LAS:ade som alla andra, vi har hela tryggheten och friheten.”

Om Grubbebiblioteket och chefsrollen säger Brita: ”Jan är en arbetare precis som vi

andra, han ville nog inte vara chef men vi var ju tvungna att ha en chef.” Hon berättar att de

har sagt att de ska ha träffar en gång per månad, men att det brukar bli mer informella

möten. De försöker fika tillsammans varje dag men det finns inget protokoll, inget formellt

nedskrivet. Den tidigare beslutsgången beskriver Brita: ”Förut kom alla propåer uppifrån

och det kändes tungrott, alla skulle vara stöpta i samma form, ingen fick göra något eget.”

Brita hyllar den tidigare kulturchefen: ”Vi tyckte mycket om Monika Sparby, hon var

lätt att ha att göra med, hon la sig inte i, hon berömde och vi visste var vi hade henne, vi

saknar henne.” Den tillförordnade kulturchefen säger sig Brita ha svårt att ha någon

uppfattning om eftersom hon inte har hälsat på Margaretha Alfredsson, bara pratat med

henne i telefon när hon har sökt Jan. Brita förklarar att hade Grubbebiblioteket inte haft så

god balans i ekonomin så hade Margaretha lagt sig i mer och det är ju ett bra betyg i sig.

Intresset från kultursidan överlag är rätt avslaget, kritiken är varken positiv eller negativ,

förklarar hon. Om intraprenaden som styrform säger Brita: ”Jag tycker intraprenaden är en

kul form som fler borde testa, jag tror vi skulle få se mer hända på biblioteken då.”
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4.5 Sammanfattning av intervjuerna

Intraprenadchef,
Jan Danielsson

Tillförordnad kulturchef,
Margaretha Alfredsson

Personaldirektör,
Birgitta Forsberg

Biblioteksassistent,
Brita Johansson

Fråga 199 Förra organisationen
var lite seg, vi ville
prova på något nytt.
Förväntningarna var
att få sköta och
prioritera oss själva.

Svårt att uttala sig, tillträdde
som tillförordnad kulturchef
efter att Grubbe hade börjat
drivas på intraprenad.

Intraprenad inget
tvång utan kommer
från enheten själv.
Osäkerhet fanns
vid avgränsningen
av intraprenaden.

Besparingskraven
från kommunen
bäddade för
intraprenaden.
Inspirationskälla:
Burträsk Vårdcentral.

Fråga
2100

Vi kan tävla med alla
bibliotek, har nu fler
antal besökare, utlån,
ekonomin bättre med
intraprenad, en av de
första i landet med
babybokprat, blev
månadens exempel i
Umeå kommun ifjol.

Delaktighet upplevs olika.
Avsteg från kommunens
principer ger problem om
intraprenaden upphör.
Grubbes resurser begränsade
men idéerna bra som kan
växlas upp vid samarbete.
Jag hyllar personalens
intraprenadengagemang.

Grubbe gör bra
saker med små
medel: jobbar med
biblioteket som en
kvartersgård. Mer
frihet och mindre
tvära ekonomiska
kast ger arbetsro åt
intraprenaden.

Som ett eget företag,
vill stegra resultaten.
Vi marknadsför
Grubbe – har delat
ut programblad, tog
det som motion. Vår
bästa utbildning är
bokmässan, dit får
alla åka!

Fråga 3101 Som ett eget företag,
vi bestämmer själva
över pengarna, har
samtidigt tryggheten,
mindre byråkrati.
Större grupper har
mer uttalad chef,
ingen större skillnad
mellan assistent och
bibliotekarie.

Grubbe en tydlig, begränsad
verksamhet: ett bra sätt för
personalen att få förståelse
för hur saker kan göras
bättre. Även en intraprenad
kräver tydligt chefskap. Jan
som chef, vill gärna lyfta sina
medarbetare, han är inte den
tydliga chefen, svårare att
vara chef när du är kompis.

Tydligare uppdrag,
längre planerings-
förutsättningar
skapar större frihet.
Intraprenadchefen
mer självständig,
svårt med ledarskap
i små enheter: pga.
närhet och distans,
roller och ansvar.

Alla är ansvariga, alla
har samma värde: vi
är ett team.
Förankrar inte uppåt,
kortare beslutsväg,
önskar vi varit ett
bibliotek till. Vi kan
inte förlora, bara
vinna, vi har friheten
och tryggheten.

Figur 6. Kort sammanfattning över informanternas svar.

4.6 Kompletterande information till intervjuerna

På grund av den tidigare kulturchefens avhopp under Grubbebibliotekets försöksperiod

som intraprenad kan kompletterande och tydliggörande information för slutbedömningen

av intervjuerna behövas. Det handlar främst om perspektiv som intraprenadens för- och

nackdelar, bibliotekschefens intraprenadsyn samt aspekter på intraprenaden hämtade från

seminariet ”Offantligt” som hölls i Umeå i mars i år.

Umeå kommuns bibliotekschef Inger Edebro Sikström säger angående varför inte

fler biblioteksenheter drivs på intraprenad: ”Som bibliotekschef har jag svårt att se vilken

                                                
99”Varför övergick Grubbebiblioteket till intraprenad, vilka var de huvudsakliga förväntningarna?”
100”Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för bibliotekets verksamhet förändrats med

intraprenad och vad har förändringarna lett till?”
101”Vilka förändringar i Grubbebibliotekets ledarskap och organisation kan skönjas i och med intraprenaden

och varför har  dessa förändringar skett?”
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skillnad det skulle bli om vi var intraprenad.”102 Ingers uppfattning är att de mervärden som

kommunledningen vill nå med intraprenad: bättre arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse och

hälsa, ökad delaktighet, kostnadseffektivitet, verksamhetsutveckling och kvalitet, är mål som

även gäller för henne som avdelningschef i den ordinarie organisationen.103 ”Den

framgångsrika utveckling som biblioteken i Umeå och Umeåregionen har haft under senare

år tycker jag är en bekräftelse på att det går att åstadkomma detta i den ordinarie

organisationen”, anser hon.104

Dan Bodlund rektor vid den intraprenaddrivna Östermalmsskolan berättade under

kommunens seminariedagar ”Offantligt” att de satsat på TV-reklam för att locka nya elever.

För att täcka TV-kostnaderna behövdes cirka två nya elever och resultatet blev fem elever

första året, enligt rektorn. Även sponsorskyltar på fasaderna var tänkt som ett extra stöd för

skolans verksamhet, men byggnadsnämnden sa nej. För flaggstänger krävdes dock inget

bygglov påstår rektorn, så nu sponsras Östermalmsskolan med 10 000 kr per år eller 15 000

kr för två år med olika företagsflaggor. Med sponsring avses att utbyte sker mellan båda

parter, medan reklam betraktas som något där en part betalar för att få ut sitt budskap i

syfte att värva nya kunder eller användare.105 Rektorn berättar även att vid övergången till

intraprenad fanns tveksamheter hos personalen. Därför anlitades en psykolog för att lyfta

fram de avgörande frågorna. Rektorn säger att han ville ha med 80 % av personalen för att

genomföra intraprenaden. En viss tvekan kvarstod, anser han, även efter att personalens

frågor hade diskuterats men att samtliga i personalen valde att satsa på intraprenaden.

Konsult Dan Hjalmarsson från Eurofutures AB presenterade under samma

seminariedagar utkastet till sin nya rapport ”Intraprenader i Umeå”. Han betonar att alla

politiska partier i Umeå var överens om en satsning på intraprenad. NöjdMedarbetarIndex,

NMI, för 2005 visade högre värden för intraprenaderna än för den traditionella

organisationen på samtliga kategorifrågor, i form av: arbetsbelastning, arbetskamrater,

arbetsrelaterade besvär, arbetstillfredsställelse, ledarskap, medskapande och uppföljning,

hävdar konsulten.106

                                                
102 Kompletterande uppgift via mailkontakt med bibliotekschef Inger Edebro Sikström, Umeå kommun,

060322.
103 Ibid., 060322.
104 Ibid., 060322.
105 Nationalencyklopedin band 15. (Höganäs: Bra Böcker, 1994), s. 479-480. Nationalencyklopedin band 17.
(Höganäs: Bra Böcker, 1995), s. 144.
106 Författarens egna anteckningar från Umeå kommuns seminariedagar Offantligt – hur det offentliga blir

ofantligt bra och seminariet ”Varför lyckas intraprenaderna?”, 060330. Se bilaga 10, ”Sammanfattning av
medarbetarenkäten 2005”, tillhandahållet av Dan Hjalmarsson, Eurofutures AB, 060330.
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5 Analys

I det här kapitlet kommer jag att analysera informanternas svar. Till min hjälp använder jag mig av de teo-

retiska perspektiv och modeller som presenterades i kapitel 3.

Grubbebiblioteket är år 2006 inne på sitt tredje år som intraprenad. Mina intervjuer visar att

det finns såväl fördelar som nackdelar med intraprenad, sett ur bibliotekets och kommunens

perspektiv. Jag har därför valt att analysera intervjuresultaten med hänvisning till vad som

talar för respektive emot intraprenad och belysa de möjligheter men också problem som

styrformen innebär.

5.1 Fördelar med intraprenad

Perioden med intraprenad har varit en givande och framgångsrik tid, enligt

Grubbebibliotekets personal. En period kantad av frihet, större ansvarstagande, högre grad

av delaktighet i hela den lilla organisationsenheten Grubbe och med kraftfullare

engagemang från de anställdas sida för biblioteket som mötesplats och dess verksamhet.

5.1.1 Motivationsfaktorer och verksamhetsresultat

Grubbebibliotekets intraprenadchef Jan Danielsson anser att intraprenaden har lett till att

”motivationen och engagemanget har ökat”. Enligt Hackmans & Oldhams modell, figur 3,

genererar arbetsuppgifter med karaktärsdrag som variationsfärdighet, uppgiftsidentitet,

uppgiftssignifikans, autonomi och feedback ett bättre resultat.107 Dessa arbetskaraktärsdrag

ger upphov till psykologiska tillstånd av upplevd meningsfullhet med arbetet samt kunskap

om, och ansvar för, resultatet. Tillsammans med de anställdas kunskaper och färdigheter,

prestationsbehov och utvecklingsbehov samt tillfredsställelse med arbetsmiljön leder det

sammantaget till högre effektivitet och bättre arbetsproduktion. Tillstånden frambringar

känslor av arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, utvecklingstillfredsställelse och

arbetseffektivitet hos de anställda. Modellen är komplex och framhäver de arbetsegenskaper

som ger personalen drivkraft. Modellen tar även hänsyn till personalens individuella

skillnader, vilket är en viktig aspekt i sammanhanget eftersom individer är olika.108

                                                
107 Se uppsatsens tidigare avsnitt, s. 16.
108 Ibid., s. 15-16.



- Grubbebiblioteket på intraprenad -

41

En intraprenör får saker och ting gjorda hävdar Pinchot, vilket mina intervjuer visar

avseende Grubbebibliotekets verksamhetsresultat.109 Merchant hävdar att det ekonomiska

resultatet blir ett annat om enheten får ta med sig föregående års resultat och arbeta efter

mer långsiktiga mål.110 I Grubbes fall har deras resultat under intraprenaden bland annat lett

till: ett ekonomiskt överskott på 77 600 kronor inför 2006, fortsatt låg sjukfrånvaro, den

högsta utlåningen per invånare tillsammans med Umedalens bibliotek, fler besökare än

tidigare, en växande programverksamhet med exempelvis nydanande och populära

aktiviteten babybokprat.

De faktiska resultaten kan placeras in i Hackmans & Oldhams teori och härledas till

ökad motivation och tillfredsställelse med arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Personalens egna

behov och färdigheter får också ett större utrymme med intraprenaden, vilket modellen

lyfter fram.111

Om vi mer i detalj jämför Hackmans & Oldhams i modellen anförda kriterier för

hög arbetsmotivation återfinner vi många av dem i den intraprenadstyrda verksamheten vid

Grubbebiblioteket. De anställda arbetar visserligen i stort med samma arbetsuppgifter som

tidigare, innan  intraprenaden. Ur den aspekten har inte arbetsmotivationen och

arbetsprestationen ökat med intraprenad. Dock råder nu ett friare styrsätt för de anställda

och ur den synvinkeln har friheten som drivkraft för arbetsuppgifternas variation och

betydelse för biblioteket, variationsfärdigheten, främjat inspirationen och även

produktionsresultatet.

När det gäller uppgiftsidentiteten upplever Grubbepersonalen en strävan att

företagsmässigt stegra resultaten. De anställda beskriver själva känslan av att vara lite av ett

eget företag. Arbetsbördan har därmed ökat, kanske mest beroende på att personalen tar på

sig ett större ansvar nu. De säger att de tänker mer på bibliotekets rykte och anser sig vara

mer serviceinriktade mot besökarna. Resultatet av intervjuerna pekar entydigt på att

personalen upplever sitt arbete som ett bidrag till verksamhetsresultatet och att kunna

påverka det själv genom intraprenaden. Det är ett engagemang och en drivkraft som ledde

till att Grubbebiblioteket i mars 2005 utsågs till ”månadens goda exempel” av

kommunstyrelsen.

Arbetsuppgifterna har med intraprenaden fått friare ramar, något som har stärkt det

som Hackman & Oldham kallar uppgiftssignifikansen och ökat engagemanget och

                                                
109 Se s. 11. För mer information se bilaga 5, ”Verksamhetsredovisning Grubbe – 2005”.
110 Se s. 13-14.
111 Ibid., s. 15-16.
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arbetsmotivationen. Grubbebibliotekets personal är inte främmande för att testa nya

verksamhetsidéer och det är bara fantasin som sätter gränserna i det fallet.

Självstyret, autonomin, är för Grubbebiblioteket ett tydligt exempel på att individer

som ges ett större ansvar växer med sina uppgifter. Av intervjuerna framgår att ett

personligt ansvar för arbetet och verksamheten i såväl framgång som motgång tas i högre

grad nu än tidigare. ”Det är vårat bibliotek”, hävdar biblioteksassistent Brita Johansson

bestämt.

Grubbebibliotekets ambition att ständigt förbättra verksamhetsresultaten speglas av

uppföljningstanken och införandet av referensgruppen ”Bibliotekets vänner” som träffas

några gånger varje år i syfte att utvärdera biblioteksverksamheten. En idé som inte finns

inom den traditionella verksamheten, enligt intraprenadchefen. Feedback är ett viktigt

redskap för att höja kvalitetstänkandet inom enheten och för verksamheten.

”Rätt installerat är intraprenörskap ett vinna-vinna koncept för såväl företaget som

den anställde”, hävdar Pinchot.112 Han betonar att kommunen får behålla den kreativa

kompetensen inom organisationen samtidigt som den anställde får möjlighet att genomföra

sina idéer med organisationsstöd, kontaktnät, kunskap och marknadskanaler som grund.113

Ovanstående faktorer leder representanter från kommunledningen och

tjänstemannasidan in på positiva tankar om intraprenad. Med reservation för intraprenadens

nuvarande form hyllar den tillförordnade kulturchefen Margaretha Alfredsson

Grubbebliotekets engagemang. Ett syfte med intraprenaden enligt personaldirektör Birgitta

Forsberg är medarbetarutveckling, vilket betyder att utveckla och effektivisera delaktighet,

arbetsglädje och hälsa inom den kommunala organisationen. Hon hävdar bestämt att

”intraprenaderna har högre värden på allt” i jämförelse med den traditionella verksamheten.

Birgitta hänvisar till konsult Dan Hjalmarssons sammanställning av resultatet från

kommunens medarbetarenkät och NöjdMedarbetarIndex avseeende arbetsbelastning,

arbetskamrater, arbetsrelaterade besvär, arbetstillfredsställelse, ledarskap, medskapande och

uppföljning.

5.1.2 Den fria organisationen

Som huvudsyfte med intraprenaden anger personaldirektören att enheterna inte behöver

inordna sig. Detta ska leda till att friheten föder en skaparkraft. Grubbe är en balanserad

                                                
112 Se s. 12.
113 Ibid., s. 12.
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enhet där alla anställda har tillgång till all information, vilket skapar handlingsfrihet. En av

anledningarna till Grubbes val att satsa på intraprenad var just den tidigare organisationens

seghet och att personalen efterlyste mer frihet eftersom de redan hade en väl fungerande

planeringsstrategi och verksamhetsstrategi. Detta överensstämmer med Pinchot & Pinchot

som påstår att för en ökning av kvaliteten på arbetet måste medarbetarna få befogenheter,

vilket leder till lagarbete. Olson hävdar att intraprenad är en givande driftsform för

offentliga organisationer på grund av att intraprenaden kan tillgodose de anställdas

individuella behov.114

Grubbes biblioteksassistent anser att det blir plattare strukturer med intraprenad,

tidigare förankrades mycket uppåt i organisationen enligt hennes beskrivning. Varje

intraprenad ligger i den nuvarande organisationen direkt under respektive facknämnd. I

Grubbes fall under kulturnämnden, från att ha varit en del i biblioteksorganisationen.

Intraprenadchefen styrker biblioteksassistentens påstående och hävdar att det är mindre

byråkrati, färre antal möten och kortare beslutsvägar med den nya organisationen. Pinchot

bekräftar dessa tankegångar i figur två.115 Han påstår att det friare enhetssynsättet har en

tendens att uppskatta organisationen. Där råder självständigare ansvar och agerande med

tydligare stöd och högre grad av utveckling och oberoende, i motsats till det traditionella.116

Resan till bokmässan i Göteborg och införandet av det nya flexsystemet är två

förändringar som kännetecknas av den nya organisationens smidighet, gestaltad av den

intelligenta och lärande organisationen som Albinsson talar om. Dessa initiativ uttrycker en

vilja och kontinuerlig strävan efter ständig förbättring och ett tillvaratagande av alla

organisationsmedlemmars kompetens.117

Decentralisering är ett äldre begrepp som skulle tydliggöra en enhets ansvar. Där

ansågs de anställdas motivation höjas med ökat ansvar och tillvaratagande av deras

färdigheter, vilket skulle leda till större delaktighet i organisationsarbetet.118 Mycket av de

tankegångarna lyfts fram i Grubbebibliotekets organisation under intervjuerna. Idéerna med

intraprenader är just att få en form av decentralisering, med ökat inflytande för de anställda.

Både intraprenadchefen och biblioteksassistenten hävdar att intraprenadens decentralisering

har resulterat i färre antal biblioteksmöten. Nu avgör personalen själv om de vill närvara vid

ett möte och om de anser att det mötet kommer att tillföra deras verksamhet något av

                                                
114 Se s. 12.
115 Ibid., s. 12.
116 Ibid., s. 12.
117 Ibid., s. 9-10.
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värde. Det demokratiska inflytandet med hänvisning till bland annat frihet och ansvar,

flexibilitet och lyhördhet bland personalen har därmed ökat med hänvisning till de

personliga intervjuerna.

New Public Management är en ny trend hos offentliga organisationer och syftar till att ta

vara på de privata aktörernas beteenden och styrsätt.119 Det är ett resonemang som hela

Umeå kommuns bakomliggande arbete med intraprenader bygger på, från yttre till inre

konkurrensutsättning. Synsättet är en konsekvens av det Modell antyder, att offentliga

sektorer ansätts av ett allt tuffare klimat, vilket resulterar i anpassning till omgivningen.

Brorström & Johansson hävdar att pedagogiska insatser som lyfter fram organisationens

ekonomiska förutsättningar ska skapa kontroll och förmedling av ekonomisituationen.120

Konsult Dan Hjalmarssom från Eurofutures AB presenterade i utkastet till sin

rapport ”Intraprenader i Umeå” resultatet av medarbetarenkäten och NMI,

NöjdMedarbetarIndex. Intraprenaderna har högre värden på alla variabler konstaterar

konsulten och bekräftar det som personaldirektören framförde i sin intervju. Medelvärdet i

kommunen ligger på 4,45 medan intraprenadernas värden ligger i snitt på 4,67. Värdena

speglar alla intraprenader i Umeå kommun och det finns ingenting i de personliga

intervjuerna som tyder på att resultatet skulle vara annorlunda för Grubbebibliotekets del.121

Intraprenaderna visar upp bättre värden för såväl arbetsbelastning, arbetskamrater,

arbetsrelaterade besvär, medskapande, arbetstillfredsställelse, ledarskap som uppföljning.

Exemplen ovan kan illustreras med Pinchots & Pinchots figur 1.122 Figuren

åskådliggör en intelligent organisations villkor och en intraprenads förutsättningar, där

övergången från det byråkratiska till det intelligenta organisationsperspektivet medför ett

förändringsbeteende hos organisationens medlemmar. Det är ett förändringsbeteende som

leder bort från dominans och lydnad till frivilliga samarbeten och ett horisontellt tänkande

mellan de anställda. Nyckelorden valfrihet, helhetsansvar och decentralisering lyfts fram.

Mer specifikt handlar det om att minska administrationen och skapa en fullständig och

balanserad organisation. Detta ska ske genom att: tillgängliggöra information för de

anställda, skapa handlingsfrihet i arbetet, samarbeta mellan enheter, sträva efter att nå

                                                                                                                                               
118 Se s. 14.
119 Ibid., s. 14.
120 Ibid., s. 14.
121 För mer information se bilaga 10, ”Sammanfattning av medarbetarenkäten 2005”.
122 Se s. 10.
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rättvisa och trygghet oberoende av ledning, få till stånd en flexibel och lyhörd organisation

med demokratiskt inflytande samt begränsa de centrala styrorganen.123

En organisation med en strävan till ständig förbättring nöjer sig inte med att

överleva, utan är beroende av både anpassningslärande och generativt lärande för att

utveckla sin skapande produktion. En sådan lärande organisation representerar arbetssyn

och arbetsattityd, organisationstänkande, ledarskap, lärande för organisationens fortsatta

överlevnad samt dialogen i syfte att utveckla lärandet. Lärande organisationer lägger fokus

på personalen eftersom människorna och inte organisationerna i sig kan lära, skriver

Albinsson.124 I Grubbes fall är resan till bokmässan ett tydligt exempel på den lärande

organisationens funktion, inte minst för gruppens fortsatta utveckling. Synen på arbete och

attityd har intensifierats med intraprenaden. Organisationstänkandet och ledarskapet har

påverkat Grubbes enhet till en högre nivå av en lärande organisation.

Ett tydligt ledarskap för intraprenadens funktion betonas av Pinchot som

förespråkar frihet inom de anställdas olika arbetsuppgifter. Pinchot hävdar att ledarskapet

handlar om att klart anvisa verksamhetsmålen, att ge frihet åt och visa uppskattning för dem

som arbetar samt att lyssna på personalen men att som ledare vara den avgörande

beslutsfattaren. Pinchot anser att det i framtiden kommer att ställas krav på fler ledare men

färre chefer.125 Det påminner om intraprenadchefens uttalande om hans syn på informella

ledare och delat ledarskap

5.1.3 Avtalsmöjligheter

Intraprenader i offentlig verksamhet är inga juridiska personer i sig utan kommunen bär ett

fortsatt arbetsgivaransvar. Brorström & Johansson påpekar att ekonomibeskrivningar och

ansvar vilar på den lilla enheten och verkar på centralenhetens villkor.126 Grubbebiblioteket

har sin frihet med intraprenaden och sin tydlighet att följa det avtal som ingåtts med

kulturnämnden.127 Biblioteksassistenten säger i sin intervju att det är viktigt att personalen är

överens samt att förankring måste ske hos arbetskamraterna. Arnerup & Nyberg bekräftar

detta genom att påstå att intraprenörmodellen inte är någon ”one man show”.128

                                                
123 Se s. 9-10.
124 Ibid., s. 9.
125 Ibid., s. 8.
126 Ibid., s. 11.
127 För mer information se bilaga 4, ”Överenskommelse om intraprenad”.
128 Se s. 12.
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Under seminariet ”Varför lyckas intraprenaderna?” som hölls i Umeå i slutet av mars i år

berättade Östermalmsskolans rektor Dan Bodlund om deras intraprenad. Flaggorna och

avsaknaden av bygglovskrav för dessa är ett exempel på vilket engagemang som

intraprenaden framkallar och vad det kan leda till. I det här fallet orsakade ett antal flaggor,

vajande i vinden högt uppe i skyn med några företags logotyper på, ett sponsringstillskott i

skolans verksamhetskassa.

5.1.4 Överföringsmöjligheter

Antoncic & Hisrich påstår att en intraprenad är enklare att introducera i större

organisationer på grund av att enheterna relativt enkelt går att flytta ur systemet och då

fungerar som egna resultatenheter med egna mål att eftersträva.129 Vid Grubbes övergång

till intraprenad var förväntningarna enligt intraprenadchefen att de skulle få bestämma över

sig själva, vilket intervjuresultaten visar att de har fått. Övergången medförde dessutom att

Grubbebibliotekets personal fick möjlighet att bestämma om de ville använda sig av

kommunens gemensamma tjänster eller lösa detta på eget vis. En kvalitetsgranskning av de

kommunala gemensamhetsresurserna har därigenom genomförts med intraprenaden.

Grubbes personal har också valt att fortsatt satsa på de flesta av de kommunala tjänsterna,

till exempel ekonomitjänsten och IT-tjänsten.

Ytterligare ett syfte med intraprenaden är att öppna upp företagsstrukturerna i

Umeåregionen. ”Det här är ett sätt att arbeta för större entreprenörskap i Umeå som

helhet”, påstår personaldirektören. Intraprenadchefen å sin sida anser att det är väldigt stor

skillnad på att vara intraprenad i motsats till entreprenad eller kooperativ, där det egna

ansvaret ligger på en helt annan nivå. En intraprenad är en enhet där personalen fortfarande

är anställd av kommunen, med fortsatt anställningstrygghet och en ekonomi som förhandlas

varje år. Intraprenaderna har kvar all den trygghet kommunsatsningen innebär, till skillnad

från de andra två styrformerna.

                                                
129 Se s. 11.
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5.2 Nackdelar med intraprenad

5.2.1 Den obundna organisationen

Boyne och Sanderberg & Sturesson hävdar att målet med verksamheten ur kommunens

perspektiv är tvetydigt. I offentliga organisationer styrs målen med utgångspunkt i politiska

processer, på grund av att eftersträvade verksamhetsförändringar kräver ett stort politiskt

stöd. Kommunen ägs av dess medlemmar som vill ha en så hög servicenivå som möjligt.

Samtidigt kostar all verksamhet pengar, vilket från kommunens sida inhämtas från skatter

från kommunmedlemmarna.130 Ett sätt att minska skattetrycket kan vara att få verksamheter

att gå med ekonomisk vinst, där upphandling och entreprenad ligger närmast till hands, så

kallad yttre konkurrensutsättning. Vissa av medlemmarna anser dock att den kommunala

servicen blir lidande eftersom hänsyn enbart tas till de ekonomiska aspekterna vid detta

tillvägagångssätt.

Ett alternativt sätt att lösa detta problem inom den kommunala organsiationen är att

satsa på intraprenad, ibland även kallat inre konkurrensutsättning, där intraprenaderna enligt

personaldirektören ska kunna leverera ett mervärde. Exempel på sådant kan vara

ekonomiskt överskott, utökat uppdrag, bättre serviceverksamhet eller ökad produktion och

trivsel.

Grubbes personal säger att de har en upplevd känsla av att hamna lite utanför den

traditionella organisationen, något som ur den synvinkeln tyder på en negativ aspekt för att

nå ett framgångsrikt intraprenörskap med hänvisning till Pinchots & Pinchots figur 1.131

Samarbetet med andra enheter kan med Grubbebibliotekets erfarenheter som bakgrund

också ses som något som går att förbättra, delvis beroende på om det startas fler

intraprenader inom biblioteksverksamheten. Tryggheten oberoende av ledning likaså, här

skulle högre grad av kontinuitet nås med en icke tillförordnad kulturchef. Intraprenaden i

sig är ett slags decentralisering och skapar därmed en begränsning av centrala styrorgan,

vilket hotar rådande strukturer och komplicerar den långsiktiga organisationsstyrningen

samt försvårar tillvaratagandet av stordriftsfördelar för de gemensamma resurserna, hävdar

Pinchot & Pinchot.132

Intervjuerna tyder även på att uppföljningsarbetet har försämrats med tillsättningen

av den vikarierande kulturchefen, inte minst med avseende på uppskattningen av

                                                
130 Se s. 13.
131 Ibid., s. 10.
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personalens arbetsproduktion. Beröm och uppmuntran är en betydande faktor för att stödja

personalens framtida arbetsinsats med den självständiga intraprenaden efterlyses av både

intraprenadchefen och biblioteksassistenten.

Kommunens balansgång mellan service och intäkter i form av skatter är svår, vilket

komplicerar målformuleringen med verksamheten. En metod som kommunen använder sig

av, enligt Sanderberg & Sturesson, är rambudgetering, där resursramarna bestäms för

kommande år.133 Detta kan leda till att ekonomin och inte kommuninvånarnas behov

hamnar i fokus. Rambudgetering kan också leda till att de ekonomiska förändringarna från

ett år till ett annat tenderar att bli relativt små, vilket skapar en stelhet med systemet, påstår

Brorström, Haglund & Solli.134

Grubbebibliotekets formella ledare är intraprenadchefen, men eftersom han endast

arbetar deltid och personalstyrkan är så pass liten och arbetar så tätt, råder hos Grubbe ett

mindre tydligt ledarskap än fallet förmodligen hade varit vid en större intraprenad.

Intraprenadchefen anser att hans chefsroll har blivit mer framträdande och tidskrävande

under intraprenaden, vilket har tagit tid och kraft från det ordinarie biblioteksarbetet.

5.2.2 Avtalsproblem

Östermalmsskolan tog till okonventionella grepp för att locka elever med hjälp av TV-

reklam. Beräkningar gjordes för att ta reda på antalet nya elever som krävdes för att täcka

reklamkostnaderna. Budskapet riktade sig sedan direkt eller indirekt till skolungdomarna för

att övertyga dem om att välja just Östermalmsskolan. Reklamannonsering är således fullt

tillåtet enligt Östermalmsskolans avtal, men frågan är om liknande exempel hade godkänts

för en enhet i den traditionella organisationen med tanke på handlingens etik.

Ovanstående exempel visar betydelsen av avtalsformuleringarna mellan den

kommunala facknämnden och den enskilda enheten. Kulturchefens påstående om

fokuseringen på gränssnittet för att tydliggöra beställningen för alla inblandade parter i en

intraprenad ter sig därmed allt viktigare för att uppnå tydlighet och undvika missförstånd

mellan inblandade parter. Det kan handla om principfrågor och problem som kan uppstå

om intraprenaden upphör i form av löner och personalrekrytering, eller avtalsregler om

sponsring och reklam. Personaldirektören säger i intervjun att intraprenadavtalet mellan

enheten och nämnden är tänkt som en tydlig beställning av vad kommunen verkligen vill ha,
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lika tydlig som om det vore ett privat bolag. Detta bekräftar Brorströms & Johanssons

påstående om att de ekonomiska modellerna för intraprenaden verkar på centralenehetens

villkor.135

Uppkomna besparingskrav kan medföra att det blir svårare att mentalt ta ett steg

tillbaka för intraprenaden, kanske i form av minskad arbetstid och indragningar av personal.

Det kan finnas en fara i att personalen känner sig tvingade att arbeta allt hårdare för mindre

lönsamhet, kommunen är den stora uppdragsgivaren och sponsorn till sist. Eller som

kulturchefen säger: ”Intraprenad kan i vissa sammanhang vara en väg att få ner

kostnaderna.”

Intraprenader är en mellanform mellan det gamla, traditionella och det nya,

innovationsrika. En svår balansgång mellan en konkurrensutsatt verksamhet i kommunal

regi och en spegling av samhällsutvecklingen i stort, där större frihet och mer makt åt

individen förespråkas, samtidigt som tryggheten och skyddsnätet som kommunen står för

eftersträvas.

5.2.3 Överföringsproblem

Avgränsningen är kanske den viktigaste faktorn för att intraprenaden ska kunna

genomföras. Antoncic & Hisrich hävdar att avgränsningar torde vara enklare att genomföra

i en större organisation, exempelvis i en kommunal, och att de mål som då eftersträvas är

enhetens egna.136 Detta ställer höga krav på avtalsformuleringarna mellan enheten och den

kommunala facknämnden. Det har i intervjuerna framkommit att avgränsningar och

avtalsformuleringar dock i vissa fall kan vara svårlösliga problem för kommunledningen.

Inte minst i fall med mindre enheter inblandade kan svårigheter uppstå med att avgränsa

verksamheten från den övriga kommunala organisationen.

De politiska förutsättningarna med samtliga partiers stöd för intraprenad fanns när

Umeå kommun inledde sin intraprenadsatsning, enligt konsult Dan Hjalmarsson. Under

intervjuerna har det dock framkommit att tjänstemannaorganisationens representanter till

viss del har olika inställning till, och syn på, intraprenad. Ett icke brett förankrat synsätt kan

medföra att intraprenaderna så småningom ebbar ut om förvaltningens bibehållande kraft

tar överhand.

                                                                                                                                               
134 Se s. 13.
135 Ibid., s. 11.
136 Ibid., s. 11.
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I det tidigare kapitlet 5.2.2 nämndes Östermalmsskolan och dess resultatinriktade

sätt att bedriva intraprenad.137 Ett annat exempel på Östermalmsskolans företagsmässiga

arbetssätt är proceduren vid introducerandet av intraprenad. Där var rektorns krav att få

med minst 80 % av personalen för att införa intraprenaden. För att lyfta fram och räta ut de

avgörande frågetecknen som rådde bland skolans anställda anlitade han en psykolog. Nivån

på 80 % kan tyckas märklig med tanke på personaldirektörens betoning på att intraprenad

bygger på personalens frivillighet.

Kulturchefen lyfter fram intraprenadens tydliga ledarskap. Ett problem i det

avseendet är chefskapets roll för små intraprenadenheter. Det har framkommit i intervjun

med intraprenadchefen att hans roll som chef för intraprenaden tenderar att växa och bli

mer tidskrävande. Han motsäger sig detta scenario och anser att hans arbete som

bibliotekarie därmed blir lidande. Det här är ett dilemma med en liten intraprenad som

enligt avtalet skall ha en tydlig formell ledare, men som i praktiken får svårt att infria de

förväntningarna i och med den lilla enhetens få anställda som kräver sin arbetstid för att

fullgöra bibliotekets uppgifter. Saken blir inte heller lättare av att Grubbebibliotekets

intraprenadchef endast arbetar deltid.

Ledarskapets dilemma i små enheter bekräftas av personaldirektören som påpekar att

det är svårt med ledarskap i små organisationer med tanke på roller och ansvar. Hon anser

att chefsrollen beror på storleken på gruppen och vilken typ av chef det handlar om. Saker

som även är avgörande för om ledarrollen blir mer strategisk eller ordinär.

Personaldirektören poängterar samtidigt att intraprenaden bygger på personalens eget

initiativ och att intraprenad kanske inte är lämpligt för alla enheter, olika styrformer passar

olika individer anser hon och betonar vikten av det finns alternativ.

                                                
137 Se s. 48.
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6 Avslutande diskussion och råd inför framtiden

I det här kapitlet förs en kort slutdiskussion kring frågeställningarna i inledningskapitlet. Samtidigt ges

några råd inför framtiden för intraprenaden som jag har kommit fram till efter genomförd litteraturstudie

och empiridel samt utförd analys.

För att  återgå till de frågor som ställdes i uppsatsens inledning så löd den första frågan:

”Varför övergick Grubbebiblioteket till intraprenad, vilka var de huvudsakliga

förväntningarna?”

De förväntningar som rådde bland personalen vid Grubbebibliotekets övergång till

intraprenad var enligt intraprenadchefen att de skulle få bestämma själva, vilket framkom

under intervjuresultaten att de har fått. En kvalitetsgranskning av kommunens resurser

uppstod också i och med övergången till intraprenad. Personalen fick bestämma om de ville

använda sig av kommunens gemensamma tjänster eller lösa detta på annat sätt. I Grubbes

fall har detta medfört en fortsatt satsning på de flesta av de kommunala tjänsterna, till

exempel ekonomitjänsten och IT-tjänsten.

Enligt intraprenadchefen leder den nya organisationen till mindre byråkrati, vilket

har resulterat i färre antal möten och kortare beslutsvägar. Pinchot stöder dessa tankegångar

i sin figur två.138 Pinchot anser att ett friare enhetssynsätt tenderar att i högre grad uppskatta

organisationen, eftersom det råder självständigare ansvar och agerande med tydligare stöd

och högre grad av utveckling och oberoende, i motsats till det traditionella.139

Uppsatsens andra fråga löd: ”Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för

bibliotekets verksamhet förändrats med intraprenad och vad har förändringarna lett till?”

Grubbe har i intraprenadens fotspår haft två år av resultatmässig framgång, anser

jag, sett till det som har presterats och uppnåtts med biblioteksverksamheten. Två år av

populära studiecirklar, babybokprat (varför har inte fler kommit på det tidigare?),

författarträffar, utställningar, ökad utlåning, ökat antal besökare, utnämnd till ”månadens

goda exempel” i mars 2005 av kommunstyrelsen och en ekonomi som är bättre än

någonsin.

Grubbebibliotekets ansvarstagande, engagemang och drivkraft har företagsmässigt

främjat resultaten. Personalen hävdar att de tänker mer på bibliotekets rykte nu och anser

sig vara mer serviceinriktade mot besökarna. Såväl arbetsuppgifternas variation som

                                                
138 Se s. 12.
139 Ibid., s. 12.



- Grubbebiblioteket på intraprenad -

52

betydelse för biblioteket upplevs starkare av personalen. Likaså känslan av att verkligen vara

en del i verksamhetsresultatet och kunna påverka det själv, självstyret, i stället för att som

tidigare vara en i mängden. Det finns också en ambition att förbättra resultaten som speglas

av uppföljningstanken och referensgruppen – en idé som inte existerar inom traditionell

kommunal verksamhet enligt intraprenadchefen. Ovanstående är faktorer som kan

sammankopplas med Hackmans och Oldhams teoretiska modell, hävdar jag.140 Ett råd inför

kommande avtalsperiod, under förutsättning att avtalet blir förlängt, är: Fortsätt att prioritera

uppföljningar, de är en viktig del i utvecklingsarbetet.

Merchant hävdar att det ekonomiska resultatet kanske skulle bli ett annat om enheterna fick

ta med sig resultatet från föregående år och arbeta efter mer långsiktiga mål.141 I Grubbes

exempel ledde detta till ett inarbetat överskott på 77 600 kr som följde med till 2006 utöver

budgeten Det har under intervjuerna framkommit att gruppens inneboende drivkraft spelar

en framträdande roll och är själva bränslet för intraprenaden. Mitt råd är: Ta inte död på den

drivkraft som finns hos små intraprenadenheter för att enbart se till kortsiktiga faktiska resultat. Se till

utvecklingen på sikt, flera små enheter kan tillsammans generera ett bättre och över tid beständigare

verksamhetsresultat under förutsättning att arbetet sker på enheternas egna initiativ.

Bibliotekschef Inger Edebro Sikström visar i sina svar upp en ensidig

intraprenadsyn. Intraprenaden ska lyfta verksamheten. Tanken är att få mer verksamhet för

pengarna. Min uppfattning är att det inte med automatik är så att de resultat som

Grubbebiblioteket har uppnått med intraprenaden kan åstadkommas inom den ordinarie

organisationen. Det handlar också om att ha förståelse för vad det är som skapar dynamiken

i intraprenaden, intraprenadens drivkraft. Resultaten kommer inte av sig själva, energin

måste frigöras! Precis som personaldirektören betonar, ”att ha friheten som skapandekraft”.

Att samtliga förvaltningar får behålla sitt överskott som kulturchefen fastslår torde

innebära att dessa blir mer strategiskt styrda. Det skulle kunna medföra att de administrativa

cheferna vid en sådan utveckling instinktivt försvarar sina positioner. Resonemanget kan

kopplas till intraprenadchefens påstående om trenden med att det har blivit fler chefer och

mindre verksamhet. Ett alternativ för att öka verksamheten kan annars vara att lägga ut mer

ansvar på enheterna själva, att öka decentraliseringen och minska den centrala styrningen,

kanske i form av intraprenader om försöken visar sig slå väl ut.

                                                
140 Se s. 15-16.
141 Ibid., s. 13.
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Grubbes intraprenadchef hävdar dessutom att deras bibliotek är ett av få i Umeå som har

lyckats öka utlåningen under de två senaste åren. Detta faktum borde ingå i

bibliotekschefens bedömning när hon talar om den framgångsrika utveckling som

biblioteken i Umeå och Umeåregionen har haft under senare år.

Min åsikt är att det bör gå att åstadkomma mer i utlåningsväg även på andra

bibliotek – se och lär av Grubbe. Med ansvar och förtroende växer individer och som

personaldirektören säger så handlar intraprenadtänkandet mycket om psykologi.

Grubbebibilotekets resultat är ett tydligt exempel på hur personalen har klarat av att

förbättra både ekonomin och verksamheten samtidigt! Eller som Jan Danielsson säger: ”Vi

skulle kunna tävla med vilket bibliotek som helst.” Ett självsäkert uttalande som det enligt

mina intervjuer trots allt torde finnas ett visst fog för.

Ett sätt för Grubbebiblioteket att höja kvalitén ännu ett snäpp på flera områden kan

kanske vara att satsa på lokala, lovande talanger när det gäller programverksamheten.

Författarträffarna går minus idag enligt biblioteksassistenten. Jag har svårt att se att det

skulle vara ett problem att finna andra alternativ till dessa. Idag publiceras det som aldrig

förr via Internet. Jag vill påstå att det svåra i att vara författare idag inte är att publicera sina

verk, det svåra är att nå ut till en publik, att bli sedd. Där har biblioteken en viktig roll som

mötesplats, troligen viktigare än de själva anar. Intraprenadchefens fria fundering om att så

småningom slussa in lite ny personal i organisationen är ett ta ytterligare ett steg med

intraprenaden.

Den tredje frågeställningen för uppsatsen löd: ”Vilka förändringar i Grubbebibliotekets

ledarskap och organisation kan skönjas i och med intraprenaden och varför har dessa

förändringar skett?”

Ännu ett tecken på personalens engagemang är de 5 000 utdelade programbladen

som biblioteksassistent Brita Johansson berättade om. I syfte att slippa betala dyrt för

tjänsten tog personalen själv på sig uppgiften och såg det som motion. Skulle det kunna

göras inom den traditionella organisationen? Helt klart har intraprenaden som styrform fått

Grubbebiblioteket att synas tydligare på bibliotekshimlen i Umeåregionen. Frågan är varför

inte fler bibliotek drivs på det här sättet?

Ett svar tror jag kan vara att vissa enheter vill se och lära först innan de satsar på

intraprenad. De väljer att obsevera och studera Grubbebiblioteket för att mer tydligt kunna

väga fördelar och nackdelar mot varandra. En annan aspekt är att Umeå kommun betonar

att den här förändringen måste komma från enheterna själva, det bygger på ett nerifrån och
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upp -perspektiv. En annan aspekt är att förändringar är trögrörliga processer och i

övergångsskedet kostar pengar, samt att det här trots allt ännu så länge endast är en

försöksverksamhet.

Jag är också övertygad om känslan av osäkerhet hos många kommunanställda inom

förvaltningarna spelar in. Den här typen av förändringar är ett stort steg att ta och

decentraliseringens följder är svåra att förutse. Vad händer till exempel med alla chefer på

mellannivå och alla andra chefer om intraprenaderna slår igenom med full kraft?

Grubbes exempel visar endast konsekvenser skapade av en liten enhet, vad blir

följden för kommunorganisationen vid flertalet intraprenader, som är större i volym eller i

form av många samarbetande små enheter? En tiondel av förre enhetschefens arbetstid

avsedd för Grubbebiblioteket rationaliserades ju bort vid övergången till intraprenad, vilket

framkom i intervjun med biblioteksassistenten. Detta påverkade knappast

verksamhetsresultatet och detta torde ge personal på mellannivå en osäkerhetskänsla. De

intervjuer jag har gjort ger stöd för att sådana känslor och bedömningar finns hos dem som

arbetar inom kulturförvaltningen, även om formuleringarna är mycket försiktiga. Den

tillförordnade kulturchefen Margaretha Alfredsson ser många positiva fördelar med

intraprenaden, men är samtidigt noga med att reservera sig med ord som drivkraft,

avgränsning, tydlighet och resultat.

Jag håller med kulturchefen om att resultatet är viktigt och att det skulle kunna

förbättras med ett större användarunderlag. Men jag instämmer inte i centraliseringstanken,

att en populär verksamhet som flyttas till en större plats som generar fler besökare med ett

bättre dokumenterat resultat automatiskt leder till ett bättre verksamhetsresultat totalt sett.

Det påminner om tankarna att flytta det klassiska laget Åtvidabergs FF från Åtvidaberg till

Linköping och en mer central arena med högre publiksnitt och mer intäkter för att nå

fotbollsallsvenskan. Att sälja sin själ ser inte jag som någon sporrande drivkraft, det urholkar

snarare för lång tid framåt.

Så länge drivkraften finns hos en organisation eller enhet ska den utnyttjas för att

driva på andra organisationer i samma anda att utveckla deras verksamheter. Först då kan

det totala resultatet nå oanade höjder såväl utåt som inåt inom organisationen är min

övertygelse. Rådet inför intraprenadens fortsatta utvecklingsarbete är: En balans mellan decentralisering

och traditionellt synsätt bör eftersträvas av kommunen för att motverka riskerna med en splittrad

organisation.



- Grubbebiblioteket på intraprenad -

55

När det gäller tydlighet så kan jag hålla med kulturchefen om påståendet med det tydliga

ledarskapet, något som även Pinchot framhåller.142 Personaldirektören påpekar dock att det

är svårt med ledarskap i små organisationer med tanke på roller och ansvar. Hon anser att

chefsrollen beror på storleken på gruppen och vilken typ av chef det handlar om. Dessa

faktorer är även avgörande för om ledarrollen blir mer strategisk eller ordinär.

Här hade det varit intressant, som samtliga parter är överens om, ifall Grubbe fått

chansen att arbeta i intraprenad tillsammans med ett annat bibliotek för att kunna nå ett

effektivare samarbete med samordningsvinster, mindre sårbarhet etcetera. Det här är viktiga

frågor för kommunen att lösa inför det fortsatta intraprenadprojektet. Hur kan fler enheter

lockas till att starta intraprenad? Speciellt mindre enheter, tillsammans med andra. Mitt råd

inför framtiden ur det perspektivet blir: Försök att få fler bibliotek att gå samman i intraprenad och utred

de konsekvenser det skulle få för hela verksamheten och organisationen.

Fortbildning i form av resan till bokmässan i Göteborg och introducerandet av det nya

flexsystemet är två av de förändringar som kännetecknar den nya organisationens smidighet,

gestaltad av en intelligent och en lärande organisation. Innovation är viktigt anser Drucker,

och initiativen hos Grubbes organisation uttrycker en vilja och strävan till förbättring och

tillvaratagande av samtliga anställdas kompetens.143

Avgränsning är en viktig grundförutsättning för att intraprenad ska kunna

genomföras. Där anser jag att problemet mestadels ligger hos kommunen själv. Detsamma

gäller problemen med lönefrågor och anställningar som kulturchefen målar upp. Sådana

saker ska inte behöva vara ett stort problem. Det skrivs ett avtal mellan enheten och

nämnden. Ett avtal som precis som personaldirektör Birgitta Forsberg säger i sin intervju är

tänkt som en tydlig beställning, lika tydlig som om det gällde ett privat bolag, av vad

kommunen verkligen vill ha. Intraprenaden ska i den bemärkelsen hjälpa till att tydliggöra

beställningen.

Nämndsavtalet, intraprenadavtalet mellan respektive kommunal facknämnd och

enhet, är en nyckelfråga för intraprenaden. Hur ska principfrågor om löner och rekrytering,

sponsring och reklam, chefskap och avgränsningar etcetera, hanteras av kommunen för att

få stabilitet och kontinuitet i dessa frågor? En större hänsyn, respekt och förståelse för

intraprenadens drivkraft och faktiska resultat vore att föredra från facknämnd och
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tjänstemän på förvaltningsnivå. Beröm och stöd, insikt och potential borde vara

kommunens grundelement för att utveckla projektet framåt.

Beröm och uppskattning är något som efterlyses både av intraprenadchefen och av

biblioteksassistenten enligt intervjuresultaten. Personaldirektören framhåller i sin intervju att

en fortsatt satsning på intraprenad i såväl volym som tid är en nödvändighet för att få

underlag till uppföljning. Mitt råd är: Ge uppmärksamhet, beröm och uppskattning åt ett väl genomfört

arbete. Det är viktigt, för vilken organisation och verksamhet som helst, inte minst för en intraprenad och en

liten enhet med begränsade förutsättningar som har friheten och det egna initiativet som drivkraft för

verksamheten. Stödet är ett betydande incitament inför fortsättningen.

Forskningen på intraprenadområdet är viktig för framtida utvecklingsarbete, och ett

första exempel är konsult Dan Hjalmarssons nya rapport om intraprenader i Umeå som

kommer att offentliggöras under året. Samarbetspartners och avtalsformuleringar är två

nyckelfrågor enligt mina intervjuer. Två aspekter som kan tillföra intraprenaden potentiellt

ytterligare dimensioner. Rådet är: I det fortsatta forskningsarbetet bör det vara en prioriteringsfråga att

utreda och utveckla intraprenadidéerna inom kommunens olika verksamheter.

Den sista övergripande frågeställningen löd: ”Vilka fördelar och nackdelar kan urskiljas med

intraprenad efter tre års verksamhet?” Dessa faktorer analyserades tydligt i kapitel 5. En

kort slutdiskussion följer dock här om aspekter på fördelar och nackdelar med intraprenad

som ännu inte berörts i just det här kapitlet.144

Intraprenaden Östermalmsskolan har som nämnts finansierat verksamheten delvis

med hjälp av sponsring. Min personliga åsikt är att sponsring är acceptabelt, dock inte

reklam. Med sponsring avses enligt tidigare defintion att ett utbyte sker mellan parter,

medan reklam syftar till att en part betalar för att få ut sitt budskap och nå ökad vinning. Att

en skola i kommunal regi använder sig av TV-reklam som riktar sig direkt eller indirekt till

barn och ungdomar för att bättra på sitt elevantal, anser jag inte vara etiskt korrekt. Ur den

synvinkeln kanske Östermalmsskolan som entreprenad hade varit att föredra, under

förutsättning att kommunen skulle acceptera en sådan upphandling. De här båda fallen av,

reklam och sponsring, anser jag vara exempel på fall där intraprenaden fungerar sämre

respektive bättre.

Ett annat exempel på Östermalmsskolans tydligt företagsmässiga attityd är rektorns

handlande vid skolans övergång till intraprenad. Det ligger nära en slags påverkan av de

anställda och ett sätt att delvis pressa dem. Att inte ha som krav att samtliga i personalen
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måste vara med för att övergången ska kunna bli verklighet är ett synsätt som jag tycker är

märkligt av en rektor som i första hand får anses vara pedagog och i andra hand

intraprenör, inte tvärtom. Mitt råd avseende avtalsfrågorna och intraprenaden är: Nämndsavtalet

mellan facknämnden och enheten kan rätt formulerat, med fokus på tydlighet för att minska riskerna till

missförstånd mellan båda parter, medföra ytterligare en växel. Nämndsavtalet är en nyckelfråga för

intraprenaden och ett kommunalt ansvar.

Ett delsyfte med intraprenad från kommunens sida var att arbeta för ökat entreprenörskap i

Umeå som helhet enligt personaldirektören. I en entreprenad står entreprenören för det

ekonomiska ansvaret och därmed också risken, vilket berättigar en eventuell ekonomisk

vinst. På så vis kommer ekonomin oundvikligen i förgrunden för en entreprenad och

kanske inte främst servicen. Det talar enligt min mening för att kommunal verksamhet

bättre passar för intraprenad, än att läggas ut på en entreprenad.

Intraprenad kan uppfattas som ett nytt namn på samma sak med

decentraliseringstanken i blickfånget men förenar det gamla och det nya i en ny form, för en

ny tid, vilket skapar en fräschhet. Intraprenad ger kommunal verksamhet en status! Jag tror

att intraprenad har kommit för att stanna, främst därför att det är en innovation som ligger

rätt i tiden. Om det sköts på rätt sätt med fokus på avtalsformuleringar och mer samarbete

mellan enheter i intraprenadform tror jag bestämt att vi bara har sett början på vad som är

möjligt med vad intraprenaderna kan åstadkomma.

Grubbebiblioteket valde att hoppa på tåget mot intraprenad, en krävande men

givande resa som förhoppningsvis saknar slut. Om Grubbe får fortsätta som intraprenad

fastslår kulturchefen att det är en nämndfråga, en politisk fråga. Intervjuerna med Grubbes

anställda visar i vart fall att de själva gärna vill fortsätta. Jag hävdar bestämt att

intraprenaden i Grubbebibliotekets fall är ett vinna-vinna koncept, som Pinchot uttrycker

det, för såväl biblioteket i sig som för Umeå kommun.145 Eller som samma författare påstår:

”Framtidens organisationsform är ett förbund av intraprenörslag.”146 Återstår att se om

Umeå kommun köper de tankarna fullt ut.

                                                                                                                                               
144 Se s. 40-50.
145 Ibid., s. 12.
146 Ibid., s. 10.
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7 Sammanfattning med slutsatser

Grubbebiblioteket drivs på intraprenad sedan 2004-01-01 och nuvarande avtal med

kulturnämnden gäller till och med 2006-12-31. Uppsatsens frågeställningar fokuserades på:

övergången till intraprenad och förväntningarna detta medförde, uppnådda resultat med

utgångspunkt i personalens delaktighet och engagemang, förändringarna i organisation och

ledarskap samt de fördelar och nackdelar som kunnat ses baserat på tre års erfarenhet av

intraprenadverksamheten. För att besvara dessa frågor användes teorier kring ämnesvalet

och intervjuer gjordes med Grubbebibliotekets intraprenadchef och biblioteksassistent samt

kulturchefen och personaldirektören från Umeå kommun.

De faktiska resultat som nåtts med intraprenaden är: ett ekonomiskt överskott inför

år 2006 på drygt 77 000 kronor, utökad programverksamhet inklusive populära

babybokprat, fortsatt låg sjukfrånvaro, fler antal besökare och utlån, större engagemang,

mer delaktighet och ökat ansvarstagande bland personalen. Grubbebibliotekets anställda

känner sig som ett eget företag och deras förväntningar med intraprenaden var att få sköta

och prioritera sig själva, vilket de anser sig ha fått. Intraprenaden var en styrform som

passade dem och deras planeringsstrategi och verksamhetsstrategi bättre än den traditionella

formen.

Bibliotekspersonalen upplever organisationen som friare och mindre byråkratisk.

Det har blivit kortare väg för de egna besluten att bli verklighet. Grubbebiblioteket är en

modern enhet och visar prov på såväl lärande som intelligent organisationsbeteende. För

ledarskapet betonas vikten av tydlighet, något som hos Grubbeenheten inte är helt lätt på

grund av dess litenhet och intraprenadchefens deltidstjänst. Om det blir en fortsättning med

intraprenad för Grubbebiblioteket är en nämndfråga, en politisk fråga. Grubbepersonalen

vill i vart fall fortsätta intraprenadresan. De slutsatser som kan härledas ur studien lyder:

 Drivkraften, intraprenadens bränsle, är framträdande och baseras på frihet

 Intraprenadsamarbete mellan enheter, en potentiell ytterligare växel

 Balansen mellan decentralisering och traditionellt synsätt tänkvärt inför framtiden

 Nämndsavtalet, en nyckelfråga för intraprenaden och ett kommunalt ansvar

 Beröm och stöd, ett betydande incitament för intraprenadens fortsatta utveckling

 Uppföljning och forskning viktiga framtida prioriteringsfrågor
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Bilagor

Bilaga 1, Umeå kommuns övergripande organisation
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Bilaga 2, Intervjufrågor

Organisation – dokumentation
• Avdelningar?
• Överordnade chefer? Dokumenterat material över organisationen samt
• Organisationsschema? verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?
• Beslutsvägar/ordning?

Kort presentation
• Vad innefattar din tjänst?
• Hur många anställda finns på enheten?
• Huvudsakliga arbetsuppgifter?
• Hur ser en arbetsvecka ut för dig (i stora drag)?
• Hur ser arbetet ut mellan dig och din chef/din personal konkret? Hur ofta har ni

arbetsträffar? Vad stäms av, osv?
• Fungerar arbetet mellan dig och din chef/din personal bättre eller sämre med

intraprenad än tidigare? Skillnader?

Varför valde Grubbe att hoppa på tåget mot intraprenad, vilka var de huvudsakliga förväntningarna?
• Hur hade Grubbebiblioteket sett ut idag om det inte varit på intraprenad?
• Vilka tycker du är ett biblioteks viktigaste uppgifter – bättre/sämre under intraprenad?
• Ser du att du vill fortsätta arbeta med intraprenad – varför/varför inte?
• Varför valde inte fler biblioteksenheter att satsa på intraprenad? Hur ser framtiden ut

där?
• Intraprenad i jämförelse med traditionell styrning, skillnader – likheter?
• Hur ser du på den ekonomiska politik som förs i Sverige idag, hur påverkar det

kommunernas sätt att styra och dess betydelse för introducerandet och införandet av
intraprenad?

• Nackdelar med intraprenad – faror med intraprenad? Kan det bli för många
intraprenader?

• Intraprenader i offentlig verksamhet, kommunal regi i landet – omfattning? Framtid?
• När/varför infördes intraprenader i Umeå kommun? Mål/syfte? Förebilder? Antalet i

dagsläget, vilka och i vilken ordning startades de upp? Framtid?
• Var intraprenaderna tänkta att skapa mod till nyföretagande på sikt?
• Implementeringen av intraprenad från starten till idag? Problem? Inställningen hos

politiker och ledning, personal, media, allmänheten?

Hur har Grubbepersonalens delaktighet och engagemang för bibliotekets verksamhet förändrats med
intraprenad och vad har förändringarna lett till?
• Anser du att målen som sattes upp i början har uppnåtts? Varför/varför inte? Nya mål?
• Vad anser du att intraprenaden har skapat för förändringar ekonomiskt? Hur hanterar ni

över- och underskott?
• Intraprenad och belöningssystem – mer semester, högre lön, flexiblare arbetstider?

Synen på det?
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• Resultat hos Grubbebiblioteket i förhållande till kommunens övriga
intraprenader/övriga biblioteksenheter? Varför?

• Sjukskrivningar hos biblioteket i förhållande till kommunens övriga
intraprenader/övriga biblioteksenheter? Varför?

Vilka förändringar i Grubbebibliotekets ledarskap och organisation kan skönjas i och med intraprenaden
och varför har dessa förändringar skett?
• Ledarskap och organisation i förhållande till övriga biblioteksenheter/övriga

intraprenader inom kommunen? Varför?
• Administration i förhållande till övriga biblioteksenheter/övriga intraprenader inom

kommunen? Varför?
• Intraprenadens påverkan på verksamheten – biblioteket som mötesplats,

biblioteksservice, överskuggar ekonomin…?
• Förändrade arbetssätt? Utbildning? Arbetsbörda – ökning/minskning?
• Beteendeförändringar hos personalen beträffande: Delaktighet? Arbetsprestation?

Ansvarstagande? Arbetsmotivation – positiv/negativ? Större kontroll/inflytande än
tidigare? Personlig utveckling? Ökat engagemang?

• Hur uppfattar du att Grubbebiblioteket fungerar sammanfattningsvis i jämförelse med
tidigare?

Din uppfattning om bibliotek på entreprenad/intraprenad – fördelar/nackdelar? Orsaker till detta?
• Hur förhåller du dig till privatiseringar?
• Din uppfattning om intraprenader generellt sett?
• Är det något du vill tillägga?
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Bilaga 3, Intraprenörer sökes
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Bilaga 4, Överenskommelse om intraprenad
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Bilaga 5, Verksamhetsredovisning Grubbe – 2005
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Bilaga 6, Grubbebibliotekets utlåningsstatistik

Grubbebibliotekets utlåningsstatistik åren innan intraprenaden, 2001 – 2003:

2001 - 59 987

2002 - 57 593

2003 - 58 770
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Bilaga 7, Månadens goda exempel
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Bilaga 8, Budget och utfall för Grubbe 2003

Budget och utfall för 2003 med budget- och redovisningsprinciper gällande den tidigare organisationen:
Verksamhet/ansvar Grund ÅRSBUDG UTFALL AVVIK %

19306003 Grubbebiblioteket 1226,6 1261,6 -35,0 -3%

Personal 957,2 990,3 -33,1 -3%

Övriga kostn 17,2 24,9 -7,7 -45%

Program 5,1 1,6 3,5 69%

Media netto 247,1 244,8 2,3 1%

Summa intäkter Grubbe -19,7 -26,2 6,5 -33%

Nettokostnad Grubbe 1206,9 1235,4 -28,5 -2%

           Från Gemensamma konton
           ADB/Libra                       90
           Kurser resor                      7,9
           Övr personalkostn                      2,6
           Övr kostn                      9,7

Justerad budget och utfall för 2003 med jämförbara budget- och redovisningsprinciper för intraprenaden:
Verksamhet/ansvar Grund ÅRSBUDG UTFALL AVVIK %

19306003 Grubbebiblioteket 1361,5 1371,8 -10,3 -1%

Personal 968,2 990,3 -22,1 -2%

Utvecklingsanslag

ADB/Libra 90,0 90,0 0,0 0%

Kurser resor 14,9 7,9 7,0 47%

Övriga personalkostn 2,7 2,6 0,1 4%

Övriga kostn 33,0 34,6 -1,6 -5%

Annonser personal 0,5 0,5 100%

Program 5,1 1,6 3,5 69%

Media 247,1 244,8 2,3 1%

Intäkter Grubbe -19,7 -26,2 6,5 -33%

Summa intäkter -19,7 -26,2 6,5 -33%

Nettokostnad Grubbe 1341,8 1345,6 -3,8 0%

           På investeringsbudget Gemensam      60
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Bilaga 9, Budget och utfall för Grubbe 2004 – 2005

Budget och utfall för 2004 med budget- och redovisningsprinciper för intraprenaden:
ÅRSBUDG UTFALL AVVIK %

Grubbebiblioteket 1454,9 1393,1 61,8 95,8%

Personal 1028,9 991,7 37,2 96,4%

Utvecklingsanslag 30,0 0,0 30,0 0,0%

ADB/Libra 91,4 83,2 8,2 91,0%

Kurser resor 15,1 16,8 -1,7 111,3%

Övriga personalkostn 4,4 0,9 3,5 20,5%

Övriga kostn 32,3 50,4 -18,1 156,0%

Annonser personal 0,5 0,0 0,5 0,0%

Program 5,2 14,5 -9,3 278,8%

Media 247,1 235,6 11,5 95,3%

Intäkter Grubbe -20,0 -42,3 22,3 211,5%

Summa intäkter -20,0 -42,3 22,3 211,5%

Nettokostnad Grubbe 1434,9 1350,8 84,1 94,1%

Budget och utfall för 2005 med budget- och redovisningsprinciper för intraprenaden:
ÅRSBUDG UTFALL AVVIK %

Grubbebiblioteket 1490,6 1 523,8 -33,2 102,2%

Personal 1094,5 1 066,9 27,6 97,5%

Rehab 0,0 1,6 -1,6 #######

ADB/Libra 91,4 91,3 0,1 99,9%

Kurser resor 15,1 28,0 -12,9 185,4%

Övriga personalkostn 4,4 10,4 -6,0 236,4%

Övriga kostn 32,3 51,5 -19,2 159,4%

Annonser personal 0,6 0,0 0,6 0,0%

Program 5,2 27,0 -21,8 519,2%

Media 247,1 247,1 0,0 100,0%

Intäkter Grubbe -20,0 -28,0 8,0 140,0%

Intäkter Program -18,7 18,7

Summa intäkter -20,0 -46,7 26,7 233,5%

Nettokostnad Grubbe 1470,6 1477,1 -6,5 100,4%
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Bilaga 10, Sammanfattning av medarbetarenkäten 2005

Sammanfattning av resultaten från 2005 års medarbetarenkät fördelad på en sexgradig skala
och sju kategorifrågor.

Medelvärde år 2005 Intraprenader Icke-intraprenader

Arbetsbelastning 4,01 3,56

Arbetskamrater 5,38 5,31

Arbetsrelaterade besvär 4,40 3,78

Arbetstillfredsställelse 4,93 4,81

Ledarskap 4,83 4,77

Medskapande 4,58 4,39

Uppföljning 4,56 4,41




