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Abstract 
 
The aim of this study is to increase our understanding of Voluntary Sector Organisation Public 

Partnerships (IOP:s) – a partnership model that enables the public sector to fund welfare services within 

the voluntary sector. The research question is twofold: 1. What are the ideas and motives behind these 

partnerships? and 2. Which factors seem to lead to successful cooperation? The study is designed as a 

case study, focusing on two cases of IOP:s – one in the municipality of Botkyrka and the other in the 

City of Stockholm. Both municipalities have entered into partnerships with non-profit organisations that 

promote bilateral integration by pairing established Swedes and newly arrived immigrants.  

The empirical material for the study mainly comes from semi-structured interviews with key persons 

who work with the partnerships within each organization. Governance and network theory has been used 

as a framework and to design a model for analysis. The results show that both partnerships have gained 

success by recognizing a mutual resource dependence and the desire to create long-term partnerships. 

This has been accomplished at different stages of the two IOP:s, but when the win-win situation has 

been acknowledged the partnership has flourished. Where the municipalities lack the experience to 

organize volunteers, the non-profits need financial support and a wide network to reach their target 

groups. Other key factors that have strengthened the partnerships are high levels of trust and frequent, 

open communication between the civil servants and project managers that work together to solve 

problems as they present themselves. 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om samverkan mellan kommuner och organisationer i den ideella sektorn 

genom det som kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Idag är det närmast en etablerad sanning att vill man lösa komplexa problem är samverkan vägen framåt, 

inte minst i den offentliga sektorn. Ofta är samverkan till och med något som myndigheter, kommuner 

och andra institutioner får i uppdrag i föreskrifter, statliga utredningar och direktiv. I en värld i ständig 

förändring ökar behovet av nya lösningar på komplexa utmaningar. Dagens forskning om den offentliga 

sektorns samverkan med andra aktörer handlar ofta om att hitta rätt modeller och att anpassa styrningen till sina 

syften (se t.ex. Pierre & Sundström 2009, Svensson & Nilsson 2008). Till skillnad från mer hierarkiska modeller, 

där staten är beställare som kontrollerar kontrakterade utförare, så förespråkas mer horisontella organisationer med 

mjukare styrning, så som nätverk eller partnerskap baserade på tillit och förtroende (se t.ex. Kjaer 2004).  

En sådan modell som fått ett stort uppsving de senaste åren är IOP. Modellen presenterades av 

intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning 2010 som en långsiktig 

samverkansmodell för kommuner, landsting och regioner som vill samarbeta med idéburna 

verksamheter. Enligt Forum fanns 56 stycken IOP:er i mitten av 2016 (man räknar dock med ett stort 

mörkertal) och antalet har ökat stadigt sedan dess (Forum 2016). IOP passar väl in i både den nuvarande 

och tidigare regeringens policys rörande statens samverkan med civilsamhället. Ett exempel är den så 

kallade Överenskommelsen (ÖK) som den dåvarande regeringen och Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) tecknade med idéburna organisationer på det sociala området 2008 (Regeringskansliet 2008) för 

att underlätta samverkan mellan sektorerna1. Arbetet har sedan fortsatt i den sittande regeringen och 

flera lokala överenskommelser har upprättats. 

Det finns dock en del frågetecken kring modellen, vilka har legat till grund för den här studiens 

uppkomst. I rapporten Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett 

idéburet-offentligt partnerskap har uppfattningar om IOP inom nationella organisationer såsom Sveriges 

kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor undersökts (Narbutaité Aflaki, Eriksson, Schneider 2017). Det visar sig att flera 

aktörer säger sig sakna kunskap om modellens fördelar för de olika parterna, samt erfarenhet och 

kompetens för att agera vägledare för intresserade aktörer på lokal nivå. Dessutom är det inte klart för 

alla hur man ska förhålla sig till IOP ur ett juridiskt perspektiv, och om man ska se modellen som en 

sorts idéburen upphandling eller en väg till samverkan. 

                                                      
1 ÖK ska kunna ligga till grund för lokala överenskommelse och beskrivs som en process som ska kännetecknas av en öppen 
dialog mellan likvärdiga parter, med målet att främja samverkan på olika sätt. 
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Trots denna osäkerhet ingås fler och fler IOP:er, inte minst kring verksamheter som rör mottagande och 

etablering av nyanlända, med kommuner och ideella organisationer som utförare. Det kan t.ex. handla 

om språkträning, praktik och sociala aktiviteter (Forum 2016) som komplement till statliga 

etableringsinsatser. 

Eftersom IOP är ett relativt nytt fenomen finns det begränsat med forskning om just denna samverkansmodell. 

Det finns en del fallstudier och rapporter (se t.ex. Smedberg 2016, Narbutaité Aflaki, Eriksson och 

Schneider 2017) men det är fortfarande ett relativt outforskat område. Min studie kan därför bidra till att 

fylla en teoretisk kunskapslucka kring hur dessa partnerskap uppstår och fungerar och uppmärksamma aspekter 

som kan bli föremål för vidare forskning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att bidra till en fördjupad förståelse för samverkansmodellen IOP. Mina 

frågeställningar är:  

- Vilka motiv och föreställningar ligger bakom de idéburna offentliga partnerskapen? 

- Vilka faktorer påverkar hur dessa idéburna offentliga partnerskap fungerar? 

1.3 Disposition 

I kapitel två presenteras mitt val av metod och fall närmare. I kapitel 3 presenteras det teoretiska 

ramverket för studien. Kapitel 4 ger en kort introduktion till de studerade fallen. I kapitel 5 presenteras 

resultaten från de två fallen. I kapitel 6 diskuteras resultaten utifrån det teoretiska ramverket. I kapitel 7 

görs en slutsats och vidare forskning föreslås. Två intervjuguider finns bifogade med uppsatsen. 

2. METOD  
2.1 Forskningsdesign 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att göra en fallstudie där jag tittar närmare på två IOP:er 

som ingåtts kring så kallade kompismatchningar, där man organiserar frivilliga möten mellan nyanlända 

och etablerade svenskar. Jag kommer att undersöka varför verksamheterna bedrivs inom IOP:er och hur 

dessa partnerskap fungerar. Fallen presenteras närmare i kapitel 4.  

Jag har valt att göra en kvalitativ fåfallsstudie med en induktiv/explorativ ansats. Syftet med undersökningen är att 

bidra till en ökad förståelse för idéburna offentliga partnerskap. Jag har därför valt att studera kontexten i vilken 

dessa partnerskap ingås, de beslut och riktlinjer som påverkat processen, men även föreställningar hos involverade 

individer. Det empiriska underlaget har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och kompletterats med 

dokument och texter från offentliga arkiv, utvärderingar, hemsidor etc. 
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I processen har jag utgått ifrån en hermeneutisk vetenskapssyn, vilket passar mitt syfte – att bättre förstå och 

beskriva fenomenet IOP, snarare än att presentera en objektiv sanning eller dra slutsatser om kausalitet (Teorell 

och Svensson 2007, 99). Detta innebär att jag samlat in och tolkat mitt material för att öka min förståelse för 

fenomenet IOP. Detta har gjorts med hjälp av ett teoretiskt ramverk som närmare beskrivs här nedan.  

Min studie är framförallt explorativ, men jag har ändå utgått ifrån en arbetshypotes som säger att motiv 

till och föreställningar om IOP kommer att variera mellan idéburen och offentlig sektor, samt mellan de 

olika kommunerna. Det baseras dels på det nämnda tolkningsutrymmet i riktlinjerna för IOP, dels på 

organisationernas självständighet och det kommunala självstyrets betydelse. Dessa skillnader är särskilt 

intressanta att observera, liksom om det finns gemensamma och varierande framgångsfaktorer. 

Studien är deskriptiv med jämförande och förklarande ambitioner. Materialet har undersökts genom textanalys för 

att svara på mina frågeställningar. En begränsning i studien är att det finns begränsade möjligheter att 

generalisera om fallen. Däremot har jag både beskrivit och analyserat fallen var för sig och gjort en 

jämförelse för att visa på relevanta och intressanta skillnader.   

2.2 Material 

Eftersom en viktig del av min studie handlar om inställningar, värderingar och praktiska förutsättningar för 

samverkan inom IOP har jag valt att samla in stora delar av mitt material genom semistrukturerade intervjuer 

med strategiskt urval. I intervjuer kan jag kombinera frågor om yttre förutsättningar och subjektiva 

värderingar (Teorell och Svensson 2007, 89). Genom en semistrukturerad intervjumetodik kan jag även 

vara öppen för att justera mina frågor samt ge intervjupersonen utrymme att ta upp egna frågor. Det 

strategiska urvalet passar bra för en intensiv studie med ett begränsat antal personer. Jag vill helt enkelt 

ägna min tid åt rätt personer. 

Intervjupersonerna har betraktats som både respondenter och informanter eftersom jag både velat 

komma åt deras kunskap samt deras uppfattningar och föreställningar (Esaiasson 2003, 286). För att 

sätta materialet från intervjuerna i en större kontext har jag även att studerat befintliga textdokument, 

såsom själva IOP-avtalen, utvärderingar, utlåtanden och policydokument (Teorell och Svensson 2007, 91). 

2.3 Urval av fall 

För att öka generaliserbarheten är det viktigt att göra ett genomtänkt urval av analysenheter (Teorell och Svensson 

2007, 69). I det här fallet handlar det om valet av organisationer, kommuner och respondenter inom dessa.  

För att på bästa sätt besvara mina frågeställningar har jag valt att göra en intensiv fallstudie som fokuserar på två 

IOP:er i två olika kommuner. En naturlig urvalsprocess har skett i första steget eftersom alla kommuner inte har 

ingått några IOP:er, samt att de som finns ibland är helt nystartade. I steg två har jag gjort ett 

ändamålsenligt/kriterierelaterat urval (Merriam 1994, 60ff) med målet att välja två fall av IOP som varit igång 

under en längre tid, detta för att öka tillgången till befintlig dokumentation och potentiella intervjupersoner som 
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hunnit ackumulera kunskap och erfarenhet. Jag utgick även från ett praktiskt kriterium - att de skulle ha en viss 

geografiskt närhet till mig och till varandra, vilket gjorde att jag började med att göra en översikt av IOP:er i 

Stockholms läns kommuner. 

Eftersom många IOP:er arbetar med integrationsrelaterade frågor valde jag mina fall från den gruppen. De 

verksamheter som valdes ut arbetar båda med integrationsfrämjande kompismatchningar i Stockholmsområdet. 

Den ena går under namnet Duo Stockholm och drivs av Individuell Människohjälp i samverkan med Stockholms 

stads arbetsmarknadsförvaltning. Den andra heter Kompis Sverige, en fristående ideell förening med verksamhet 

på flera platser runtom i Sverige och IOP:er med flera kommuner. I den här studien ligger fokus på verksamheten 

som Kompis Sverige bedriver i samarbete med Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsförvaltning, men de erfarenheter som finns från samverkan med andra kommuner är också 

intressanta att ta del av.  

Genom att välja två liknande verksamheter kan jag fokusera på hur andra faktorer än verksamheten i sig påverkar 

hur samverkan fungerar. I min jämförelse hoppas jag kunna visa på hur motiv och föreställningar om samverkan 

skiljer sig mellan fallen, hur det påverkat hur man organiserat sin verksamhet och hur samverkan fungerar.  

2.4 Urval intervjupersoner 

Jag har genomfört sex intervjuer med totalt sju personer. Tre av dessa kommer från de idéburna 

organisationerna, Kompis Sverige och IM Stockholm, och fyra från de kommunala förvaltningarna i 

Botkyrka kommun och Stockholms stad. Dessa personer har på olika sätt arbetat i de ovan nämnda 

verksamheterna, antingen strategiskt, operativt eller både och. Alla dessa intervjupersoner har valts ut 

genom att jag frågat vem/vilka i respektive organisation som har mest kunskap om och ansvar för de 

IOP:er som min studie fokuserar på. I Botkyrka kommun fanns ett större antal personer med god insikt 

om IOP generellt samt det aktuella avtalet eftersom de jobbat med samverkansmodellen under en längre 

tid. Dessutom hade några bytt roller och nya personer involverats när IOP-avtalet reviderades, så där 

fick jag fråga mig fram för att hitta rätt personer. 

Från IM Stockholm har jag intervjuat den mest erfarna av två nuvarande projektledare som arbetar 

operativt med Duo Stockholm samt med uppföljning och återrapportering till kommunen. Jag har även 

intervjuat den person som var projektledare för verksamheten när avtalet med Stockholms stad skrevs. 

Från Stockholms stad har jag intervjuat en tjänsteperson på Arbetsmarknadsförvaltningen som är 

kontaktperson för IOP-avtalet med Duo Stockholm och som arbetade operativt med verksamheten när 

den först startade. Alla dessa personer sitter med i styrgruppen för Duo Stockholm. 

Från Kompis Sverige har jag intervjuat en projektledare som arbetar operativt med Kompis Sverige i 

Botkyrka. Jag hade också förhoppning att kunna intervjua en av två medgrundare, med ansvar för 

organisationens finansiering och samarbeten, men hen fick tyvärr förhinder i sista stund. På grund av 

det har jag begränsat empiriskt material gällande Kompis Sveriges perspektiv på förhandlingarna som 
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ledde till IOP-avtalet, men jag har desto mer från kommunens representanter och jag kommer därför att 

fokusera mer på det. Projektledaren från Kompis Sverige som jag intervjuat har dock kunnat ge insatta 

svar om hur samverkan förändrats under det senaste året och hur den fungerar idag.  

Från Botkyrka kommun har jag intervjuat två tjänstepersoner på arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsförvaltningen som arbetar övergripande med kommunens samverkan med 

civilsamhället och IOP-avtal. Den ena var med när samarbetet med Kompis Sverige inleddes 2014 och 

den andra är mer involverad sedan ett drygt år tillbaka. Jag har även intervjuat verksamhetschefen för 

vuxenutbildningen i Botkyrka, inom vilken samarbetet med Kompis Sverige sker. Hen var även 

initiativtagare till att revidera IOP-avtalet med Kompis Sverige under 2017. Alla dessa personer sitter 

eller har suttit med i styrgruppen för IOP:n. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Jag har undersökt två fall av partnerskap som ska präglas av jämbördiga relationer och tillit, men det finns ändå en 

maktaspekt som är viktig att ha i åtanke, då kommunen står som finansiär av den idéburna organisationens 

verksamhet. Jag har därför räknat med att eventuella negativa aspekter kan ha undanhållits eller underdrivits, vilket 

påverkar reliabiliteten. I min roll har jag försökt minska risken för detta genom att informera intervjupersonerna 

om syftet med uppsatsen och att deras svar inte kommer att publiceras utan deras medgivande. En lösning hade 

kunnat vara att låta svaren vara anonyma, men i de här fallen är det inte praktiskt möjligt, då intervjupersonernas 

funktioner är viktiga att ha med, och de är lätta att identifiera. 

En viktig aspekt att vara medveten om i intervjuprocessen är att de bakomliggande föreställningarna 

inte helt kommer att kunna skiljas från de som skapats under tiden som samverkan pågått, när man sett 

vilka fördelar som följt. Utifrån den problematiken kan befintlig dokumentation (t.ex. avtal) komplettera 

intervjusvaren. 

Eftersom en viktig del av undersökningen är att öka förståelsen för hur IOP:er kan uppstå och fungera i 

praktiken har jag värderat intervjupersonernas högre än de skriftliga dokumenten, som till exempel avtal 

och policys. För att öka undersökningens validitet har jag tänkt mycket på operationaliseringen av 

begreppet framgångsrik samverkan, i både materialinsamling och tolkning av material (Teorell och 

Svensson 2007, 54-59). Utgångspunkten har varit de teorier om samverkan och nätverk som presenteras 

nedan. 

Om mer tid och resurser funnits hade det varit intressant att gå mer på djupet i kommunernas arbete med 

och syn på IOP:er genom att intervjua tjänstepersoner på flera nivåer, och kanske även politiker. 

Partnerskapsmodellen väcker många frågor kring legitimitet och civilsamhällets roll som utförare som 

jag inte kunnat gå in på i den här studien. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 
Det här avsnittet handlar om rådande föreställningar och teorier om den goda förvaltningen, vilka varit 

viktiga för studera och bättre förstå IOP. 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk som rör governance, och samverkan i nätverk. 

Jag har valt dessa teoretiska perspektiv för att jag är intresserad av att förstå och tolka idéburna offentliga 

partnerskap i ett större sammanhang, med fokus på motiv till och föreställningar om 

samverkansmodellen IOP och hur de och andra faktorer påverkar samarbetet. Utgångspunkten är att 

kommunens samarbeten med privata aktörer på outputsidan kräver en mindre hierarkisk styrning. 

Nätverk, eller partnerskap, är ett exempel på en sådan styrningsmodell. 

3.1 Governance 

Statens förmåga att behålla medborgarnas förtroende och främja det allmänna bästa är grundläggande 

för att skapa och upprätthålla dess legitimitet. Hur man sedan väljer att organisera förvaltningen av det 

offentliga för att nå bästa möjliga resultat varierar mellan politiska system, över tid och till och med 

inom nationer. I en svensk kontext innebär till exempel det kommunala självstyret att olika kommuner 

organiserar stora delar av sitt arbete på olika sätt inom vissa givna ramar (Montin och Granberg 2013, 

32). Med det sagt så har den offentliga förvaltningen, inte bara i Sverige utan i stora delar av västvärlden, 

under de senaste decennierna mer och mer kommits att styras utifrån marknadslika principer, det som 

kallas för new public management (NPM). 

NPM som fick sitt stora genomslag under 80-talet i en tid av ekonomisk kris, innebär bland annat ökat 

fokus på effektiv resursanvändning och en resultatbaserad snarare än processorienterad förvaltning. En 

del av denna utveckling innebar välfärdstjänster så som äldreomsorg, arbetsförmedling och vård av unga 

kom att konkurrensutsättas på en marknad genom offentliga upphandlingar och statens roll har i många 

avseende skiftat från utförare till beställare (Montin och Granberg 2013, Hood 2014).  

NPM skulle ge tydliga mandat till tjänstemän att ”styra” och strama åt den offentliga förvaltningen, och 

samtidigt ge medborgarna så mycket som möjligt för pengarna. Den bilden har sedan nyanserats, med 

argument om att en mål- och resultatstyrd förvaltning inte alls är mindre kostsam på grund av den stora 

administrationen av strikta kontroll- och granskningssystem (Hood 2014). Annan kritik har varit mer 

ideologisk. Ska den offentliga sektorn verkligen styras som ett vinstdrivande företag, eller finns det 

viktiga värden som kan gå förlorade?  

Idag brukar man tala om en utveckling inom förvaltningen som går i riktning från ”government” mot 

”governance”. Government syftar på en hierarkisk legal-byråkratisk styrning där staten upprätthåller lag 

och ordning genom formella institutioner. Governance kan ses som ett svar på den ökade komplexitet 

som präglar den offentliga sektorns organisation och styrning. NPM-relaterade processer som ökad 
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decentralisering av makt/styrning, privatiseringar, konkurrens och medborgarinflytande ritade om 

kartan för hur man kan förstå den offentliga sektorn, och linjen mellan staten och övriga samhällets 

aktörer har suddats ut.  Styrning genom governance bygger inte på statens auktoritet och sanktioner från 

toppen till botten, utan skulle istället kunna beskrivas som frivillig samordning och dialogbaserad 

samverkan (Vedung 2006, 10).  

Governance handlar om hur staten agerar i ett allt mer komplext samhälle, där man i samverkan med 

många olika aktörer skapar det offentliga, det gemensamma. Det går inte längre att dra klara gränser 

mellan offentligt och privat, nationellt och globalt, och det finns en stark tilltro till att de stora 

utmaningarna kan lösas om vi bara tänker nytt och jobbar tillsammans i nätverk och partnerskap, inte 

minst på den lokala nivån. Till exempel har den moderna tillväxtpolitiken fokus på samverkan, där 

kommunen måste ta hänsyn till marknadens villkor, tillvarata idéer, sammanföra kompetens och företag, 

främja entreprenörskap och regionala partnerskap (Montin och Granberg 2013, 69ff).  

En viktig skillnad mellan government och governance är styrningens principer, där governance baseras 

på förtroende och tillit snarare än kontroll och granskning. Denna ”mjukare” linje är inte minst aktuell 

när det gäller styrning av välfärdssektorn med dess många olika aktörer. Det har bland annat tagit sig 

uttryck i en särskild delegation som ska verka för att öka tilliten i offentlig sektor. I kommittédirektivet 

skriver regeringen att ”det finns ett behov att vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna 

som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer” (dir 2016:51, s.1).   

3.2 Nätverk 

Den här studien handlar om samverkan i en sorts partnerskap och jag har valt att utgå ifrån nätverks- 

och samverkansteoretiska perspektiv i min materialinsamling och analys.  

Inom governance pratar man mycket om nätverk och nätverksstyrning. Det är till och med så att 

governance i ett snävare avseende kommit att syfta på just nätverksstyrning eller network management 

(Kjaer 2004, 57). Nätverk anses vara väldigt effektiva på lokal nivå, med goda förutsättningar att fånga 

upp medborgarnas behov. Samtidigt blir den demokratiska legitimiteten ofta ifrågasatt eftersom det blir 

svårare att utkräva ansvar när en verksamhet utförs av flera olika, ofta privata aktörer. Det finns också 

risk att vissa aktörer aldrig bjuds in till nätverken, vilket skapar en utestängningseffekt som blir 

odemokratisk.  

Vedung använder uttrycken nätverk och partnerskap synonymt för att beskriva en organiserad entitet 

som skiljer sig från andra genom att de är platta organisationer, utan någon huvudman eller någon 

hierarki mellan medlemmarna. Hierarkiska ordningar kan påverka nätverket, men då är det de som finns 

inom medlemmarnas egna organisationer. Nätverket kan delas in i en yttre och inre krets, där den yttre 

består av moderorganisationerna, medan den inre kretsen består av de personer som ingår i nätverkets 

samtalsgrupp. Dessa personer kallar han gränsgångare, eftersom de rör sig över sin egen organisations 
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gränser (Vedung 2006, 20). I ett nätverk med perfekt nätverksstyrning kommunicerar frivilliga aktörer 

uppriktigt och på jämställd basis, med en medvetenhet om ett ömsesidigt resursberoende. Primärt 

handlar nätverkets arbete om politiktillblivelse, ”policy formation” (Vedung 2006, 16-18).  

3.3 Analysmodell 

”Att samarbeta i perfekt nätverkssamverkan innebär att visa förtroende, att vara uppriktig med 
information om den egna organisationens eller gruppens problem, mål, preferenser, aktuella 
önskemål, föreställningar, verklighetsbilder och tillgängliga materiella och immateriella 
resurser.” (Vedung 2006, 19)  

Ett sätt att utvärdera nätverk är att man bryter ned partnerskapets organisation i upprättande (inflöde), 

process och struktur, för att därefter analysera hur de olika delarna påverkar utflödet, det vill säga 

resultatet av nätverkets arbete (Vedung 2006, 29ff). Den här systemmodellen har fungerat som ett 

verktyg i min analys. En viktig distinktion att göra här är att ett gott resultat definieras som framgångsrik 

samverkan och att respondenterna själva avgör vad det innebär. Syftet med studien är alltså inte att 

utvärdera själva verksamheterna utan att skapa bättre förståelse för partnerskapen.  

Tabell 1. Modell för att analysera partnerskap  

UPPRÄTTANDE 

(INFLÖDE) 

STRUKTUR PROCESS 

Föreställningar och 
motiv hos aktörena 
om bl.a: 

Problemfält 

Mål 

Resurser 

Samverkan 

Aktörerna som ingår 

Inre uppbyggnad med 
gränsgångargrupp 
(GG, individerna) och 
modergrupperingar 
(MG, 
organisationerna) 

Arbetsgång 

Utformning och 
förankring av 
problemsyn 
handlingsprogram i 
GG och MG 

Sammanställd med insipiration från Vedung (2006, 30) 

Nedan har jag sammanställt de vanligaste (rationella) föreställningarna om och motiven till att ingå 

partnerskap, samt faktorer som påverkan hur de fungerar. Tabellen är konstruerad utifrån flera källor 

som berör nätverksutvärdering (Vedung 2006), samverkansteori generellt (Lindberg 2009) och 

samverkan mellan offentlig och ideell sektor (Vangen et al 2015). Dessa begrepp har guidat mig i 

insamlingen och analysen av mitt empiriska material. För tydlighetens skull har jag delat in dem i tre 

kategorier, men vissa begrepp skulle kunna stå med i fler än en kategori. 

  

RESULTAT 

(UTFLÖDE) 

Hur fungerar 

partnerskapet? 
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Tabell 2. Föreställningar, motiv och faktorer  

 Resurser  Demokrati och styrning Utveckling 

Föreställningar 
och motiv 

Produktivitet – mer valuta 
för pengarna 

Ekonomisk nödvändighet 

Ömsesidighet 

Synergi - mervärde (kvalitet) 

Effektivitet 

Legitimitet – resultat (output) 

Legitimitet – procedur (input) 

Deliberativ demokrati 

 

Innovativitet 

Lärande 

Kreativitet 

Stabilitet 

Faktorer Fördelning av resurser 

Gemensamma/  
skilda mål 

Ledarskap och ansvar 

Beslutsfattande och 
maktbalans 

Tillit/misstro  

Medborgarinflytande 

 

Fruktbar internprocess 
 

 

I fortsättningen kommer jag att använda mig av ordet partnerskap istället för nätverk. 

4. Introduktion till fallen 
Det här avsnittet ger en kort bakgrund till modellen idéburet offentligt partnerskap (IOP) samt 

introducerar de två IOP:er som studien fokuserar på. 

4.1 Idéburet offentligt partnerskap 

Samverkansmodellen idéburet offentligt partnerskap togs fram av Forum för sociala idéburna 

organisationer 2010. Utgångspunkten är att samhället är större än staten och marknaden och att genom 

idéburen offentlig samverkan kan viktiga mervärden tillföras i den sociala sektorn. I sin handledning 

om IOP skriver Forum att initiativet till partnerskapet ska komma från den idéburna organisationen, men 

därefter ska parterna tillsammans definiera utmaningar och mål. På så sätt ökar man möjligheten att 

förstå problemet och vad som behövs för att det ska lösas. Det handlar om att skapa ett långsiktigt 

partnerskap mellan självständiga parter (ingen är underställd/underleverantör). IOP får inte bedrivas om 

det finns en marknad eller konkurrenssituation att vårda (Forum 2010).   

Eftersom IOP inte är en juridiskt reglerad samverkansform finns stort utrymme för tolkning av hur 

avtalen ska utformas. Det åligger den offentliga parten att bedöma om IOP-avtalet strider mot annan 

bindande lagstiftning, som Kommunallagen, Lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU-
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lagstiftning. Utifrån underlag från Forum finns stöd i EU-lagstiftningen2 för kommuner att frångå EU:s 

regler för statsstöd och upphandlingar, så länge det handlar om så kallade icke-ekonomiska tjänster 

(Forum 2010).  

4.2 Kompismatchningar 

För att undersöka IOP som samverkansform har jag valt att tittat närmare på partnerskap som rör så 

kallade kompismatchningar, en typ av verksamhet som bedrivs på flera håll i landet, inom IOP:er och 

på andra sätt. Observera att studien inte fokuserar på arbetet med kompismatchningar i sig, utan på 

partnerskapen inom vilka verksamheten bedrivs. För att förstå sammanhanget följer dock en kort 

bakgrund. 

De senaste årens stora flyktingmottagande har ställt ökade krav på insatser som stöttar nyanlända 

svenskar med allt från boende och socialt stöd till språkträning och hjälp att komma in i samhället och 

på arbetsmarknaden. Länsstyrelserna i Sverige har i uppdrag att samordna de kommunala etableringsinsatserna 

för att påskynda nyanlända svenskars etablering på arbetsmarknaden, vilket utöver sfi och samhällsorientering 

innefattar arbetsförberedande insatser:  

”Arbetsförberedande insatser kan vara insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder via 
arbetsmarknadspolitiska program, anställningsstöd eller insatser som ingår i 
Arbetsförmedlingens tjänster. Insatserna kan också vara sådana som erbjuds av kommun, 
landsting och idéburna organisationer såsom kommunal vuxenutbildning, hälsofrämjande och 
sociala aktiviteter, friskvårdsaktiviteter och föreningsaktiviteter.” (Länsstyrelsen 2017) 

Det kommunala uppdraget, att stötta nyanlända svenskar utöver lärarledda utbildningsinsatser, är ålagt 

de enskilda kommunerna att omsätta i aktiviteter. Således skiljer det sig mellan kommuner vad man 

erbjuder, i vilken utsträckning och vem som är utförare.  

En typ av verksamhet som finns på flera håll är kompismatchningar, på vissa håll kallat språkvän, 

språkfadder eller flyktingguide. Syftet är att organisera frivilliga personliga möten mellan nyanlända 

och etablerade svenskar. Genom dessa möten kan nyanlända träna sin svenska i en vardagskontext och 

få insyn i det svenska samhället - viktiga pusselbitar för nyanlända som vill etablera sig på 

arbetsmarknaden och i Sverige. Tanken är att det ska finnas en ömsesidighet i mötet, där båda parter lär 

sig av varandra, att integration är ett gemensamt projekt.  

Vissa kommuner har valt att starta den här typen av verksamhet i egen regi, men många samarbetar på 

något sätt med ideella organisationer. Eskilstuna kommun, som själva bedriver projektet 

språkvän/flyktingguide sedan 2012 tillsammans med Rädda barnen och Röda korset, fick 2014 stöd från 

                                                      
2 Lissabonfördragets protokoll (KOM 2007: 725) säger: ” Medlemsstaternas behöriga myndigheter får själva fastställa vad 
de anser utgör tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (…). Konkurrensrätten och bestämmelserna om inre marknaden är 
inte tillämpliga på tjänster som inte är av ekonomisk natur.” 
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Länsstyrelsen för att på ett nationellt plan samordna, stötta och starta upp liknande verksamheter runtom 

i landet. Enligt projektets hemsida fanns 120 projekt runtom i Sverige 2016, och målet för det nationella 

projektet är att det 2018 ska finnas 200 stycken (Språkvän 2016)  

De två fallen av kompismatchande verksamheter som studeras närmare i denna studie är Kompis Sverige 

i Botkyrka och Duo Stockholm, vilka båda drivs inom överenskommelser om IOP. Ingen av dem har 

startat med stöd av det nationella projektet som nämns ovan. 

4.3 IOP 1 – Stockholms stad och IM Stockholm  

IOP-avtalet är tecknat mellan Stockholms stads arbetsmarknadsnämnd och Individuell Människohjälp 

Stockholm (IM) gäller verksamheten som heter Duo Stockholm (Duo).  

Om Stockholms stad 

Stockholms stad är med sina 935 619 invånare (2016 års statistik) den största kommunen i Sverige, 

varav drygt 32 % har utländsk bakgrund3 (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2017). 2016 hade man nära 

22 800 deltagare på SFI, varav endast 12 % gick kurser med kommunen som utbildningsanordnare, 

övriga anordnades av privata utförare på entreprenad (Skolverket, Jämförelsetal 2017). Dessa utförare 

av vuxenutbildning är utspridda över kommunens 14 stadsdelsområden, från Skarpnäck i söder till 

Hässelby-Vällingby i väst och Rinkeby-Kista i norr.  

I Stockholms stad ligger ansvar för IOP:er på respektive nämnd/förvaltning som väljer att ingå en 

överenskommelse.  

Om IM  

Individuell människohjälp (IM) är en svensk organisation med verksamhet i tretton länder inklusive 

Sverige. Arbetet utgår från de mänskliga rättigheterna och utformas som hjälp till självhjälp. IM 

Stockholm är en lokal sektion vars verksamhet fokuserar på integration genom bland annat 

kompismatchningar (Duo Stockholm), språkfika och ungdomsverksamhet. 

Finansieringen av IM Stockholm kommer till stor del från den nationella organisationen, genom givare, 

kunder, medlemmar. Lokalt söker man också olika typer av statliga och privata bidrag (IM 2016). 

Om Duo Stockholm4 

IM Stockholm bedrev sedan 2007 verksamheten Vardagssvenska där man matchade nyanlända med 

etablerare svenskar för att skapa ett ömsesidigt utbyte. Under 2013 inleddes ett samarbete med Huddinge 

kommun och projektet finansierades med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att tillhandahålla så 

                                                      
3 Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar. (SCB) Definitionen syftar alltså på en heterogen grupp, med människor som kommit till Sverige av många olika 
skäl från olika delar av världen, eller som är födda till föräldrar som invandrat. Statistiken är med för att delar av gruppen 
deltar eller har deltagit i SFI-utbildning och är målgrupp för kompismatchningar inom de studerade IOP:erna. 
4 Källa: intervjuer 
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kallade flyktingguider för målgruppen ”nyanlända utlänningar och asylsökande”. Efter projekttidens 

slut 2014 valde Huddinge kommun att avsluta samarbetet. 

Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning hade i sin tur projektet Stockholmsfadder som byggde på 

en liknande grundidé.  Både Vardagssvenska och Stockholmsfadder utgick från idén om ett ömsesidigt 

lärande, där nyanlända och etablerade svenskar möts för att lära sig av varandra,  

I samband med det ökade antal flyktingar kring 2014-2015 ökade trycket på båda verksamheter att 

matcha flera par. Duo Stockholm bildades i maj 2015 genom att dessa två verksamheter slogs ihop. 

4.4 IOP 2 – Botkyrka kommun och Kompis Sverige 

Avtalet är tecknat mellan Kompis Sverige och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 

(AVUX) i Botkyrka. Finansieringen kommer från Vuxenutbildningen i Botkyrka. 

Om Botkyrka kommun 

Botkyrka kommun är med sina 90 675 invånare ungefär en tiondel så stor som Stockholms stad, varav 

nära 58 % av har utländsk bakgrund (SCB 2017)5. Under 2016 deltog drygt 2800 deltagare i 

Botkyrkas SFI-verksamhet, som helt anordnas av kommunen i vuxenutbildningens lokaler, där även 

Komvux och yrkeshögskolan huserar.  

I Botkyrka kommun har man valt att lägga det övergripande ansvaret för IOP:er och samverkan med 

civilsamhället på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.  

Om Kompis Sverige 

Kompis Sverige var den första organisationen som ingick en överenskommelse om IOP med Botkyrka 

kommun i slutet av 2014. Organisationen var då fortfarande en del av Röda korsets folkrättskrets i 

Stockholm. Projektet var under en tid en del av Etablering Stockholm och mottog finansiering från bl.a. 

Europeiska Socialfonden, vilket upphörde sommaren 2012. Sedan dess har man dock ombildats till en 

fristående icke-vinstdrivande organisation med verksamhet nationellt. Kompis Sveriges verksamhet är 

helt fokuserad på så kallad kompismatchning, och jobbar med både vuxna och ungdomar. 

Finansieringen kommer från stiftelser, fonder, företag, privata givare och flera kommuner, varav några 

genom IOP:er. (Kompis Sverige 2017) 

5. RESULTAT 
I det här kapitlet presenteras resultatet från intervjuer och textstudier rörande de två partnerskapen. 

Under arbetet med intervjuerna har det visat sig att de kommunala tjänstepersonerna har lyft fler 

perspektiv på samverkan än de som arbetar i de idéburna organisationerna. Detta var till viss del väntat 

                                                      
5 Se definition på föregående sida. 
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eftersom förvaltningen i större utsträckning måste förhålla sig till politik, lagar och regler i sitt arbete. 

Jag har därför valt att fokusera extra mycket på det kommunala perspektivet, framförallt gällande motiv 

till och föreställningar om samverkan.  

I resultatdelen beskrivs partnerskapens upprättande, struktur och process. Under dessa finns 

underrubriker för att lyfta föreställningar, motiv och faktorer. Kapitlet är uppdelat utifrån IOP 1 

(Stockholms stad och IM) och IOP 2 (Botkyrka kommun och Kompis Sverige).  

5.1 IOP 1 – Stockholms stad och IM Stockholm  

5.1.1 Upprättande 

Ekonomi, långsiktighet och mervärde 

Efter att Huddinge kommun inte längre kunde finansiera Vardagssvenska sökte IM efter nya 

samarbetspartner och/eller medel. Ett viktigt motiv för IM att ingå ett IOP var behov av ekonomiska 

resurser, men också övertygelsen om att den långsiktighet som IOP kan ge är bättre för verksamheten 

än projekt- eller föreningsbidrag som ofta löper årsvis. Några medarbetare på IM hade hört talas om 

IOP:er som ingåtts i Skåne och Göteborg och började undersöka möjligheten att driva Vardagssvenska 

inom ett IOP med Stockholms stad.  

”Min chef och en annan kollega började lobba lite för samverkan med kommunen på något sätt. 
För det finns så få vägar till långsiktig finansiering (…) - IP 1, IM 

Ett annat motiv var det mervärde som man såg att samverkan med en kommun kunde ge, vilket man 

erfarit i samarbetet med Huddinge kommun. Genom ett IOP ville man få tillgång till Stockholms stads 

resurser i form av framförallt nätverk och kommunikationskanaler för att nå ut till etablerade och nya 

svenskar.  

För Stockholms stad var pressen hög på det egna projektet Stockholmsfadder. Den tjänsteperson som 

ansvarade för projektet hade begränsad erfarenhet av att organisera frivilliga och ibland var nyanlända 

tvungna att vänta flera år för att matchas med en etablerad svensk. När sedan förfrågan om IOP kom var 

det välkommet med en alternativ lösning.  

”Det är jättesvårt att jobba med personer där man ber någon ställa upp på sin fritid och sen 
ställa krav om någon inte dyker upp eller om någon bokar av. Det där brottades jag ganska 
mycket med. Så kommer IM in och säger, nej men vi har jobbat med volontärer i 60 år. Det är 
ingen fara, vi brukar göra så här och så här. Medan de kanske har svårare att nå ut till 
nyanlända personer, veta hur strukturen fungerar. Där vi har ingångar, vi har SFI-skolor. Så 
det blev 1+1=3.” - IP 3, Stockholms stad 

I IOP-avtalet mellan Stockholms stad och IM beskrivs Duo Stockholm beskrivs som ”ett verktyg för 

möten mellan nya och etablerade Stockholmare” som har skapats genom ”att tillvarata goda erfarenheter 
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av tidigare respektive verksamhet”. Vidare ser man ”en vinst att istället för att arbeta parallellt gå in i en 

gemensam verksamhet där vi kan stärka varandra”. Den här bilden av en så kallad win-win situation 

bekräftas av intervjupersonerna. 

Ömsesidighet 

Både Stockholms stad och IM uttrycker en positiv inställning till samarbete över organisationsgränser, 

och en tilltro till att det kan förbättra den egna verksamheten och samhället i stort. På 

arbetsmarknadsförvaltningens hemsida kan man läsa följande: 

”Arbetsmarknadsförvaltningen ska skapa effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta 
ett arbete eller börja studera. Alla stadens resurser samlas för att hitta samarbeten och utbyten 
mellan olika verksamheter för att minska arbetslösheten och få fler att bli självförsörjande.” 

IM Stockholms moderorganisationen Individuell människohjälp arbetar utifrån en förändringsmodell 

som handlar om att bygga upp partnerskap med organisationer där de jobbar. Det gäller inte bara i det 

internationella arbetet utan även i Sverige. I verksamhetsberättelsen från 2016 skriver man: 

”I Sverige är vi själva en stark civilsamhällesaktör som i samarbete med andra organisationer 
och nätverk påverkar samhällets utveckling. Vi driver och deltar i utvecklings- och 
förändringsprocesser på alla nivåer.” (IM 2016) 

Den här synen på samarbete tog sig uttryck i en kollegial granskning som genomfördes kort innan man 

ingick partnerskap. Syftet var att lära sig mer om varandras metoder och arbetssätt. Trots att den 

kollegiala granskningen inte genomfördes i samband med eller på grund av IOP kom den att underlätta 

processen med att så småningom slå ihop de två verksamheterna. Då var det redan etablerat att man 

delade viktiga grundläggande värderingar, framför allt i synen på mötet mellan människor och vikten 

av ömsesidighet i kompismatchningarna.  

Legitimitet och tydlighet 

Inom IOP 1 har kommunen från början haft ett starkt fokus på procedur, att partnerskapets upprättande 

ska gå rätt till. Den intervjuade tjänstepersonen (IP 3) berättar att Stockholms stad ser det som att de 

förvaltar IOP som samverkansmodell, och att man följt Forums riktlinjer noggrant. Den 

upphandlingsansvariga tjänstemannen var tidigt involverad i processen för att säkerställa att avtalet var 

juridiskt korrekt6.  Den ”bokstavstrogna” tolkningen har ifrågasatts av andra kommuner och aktörer som 

har en mer liberal syn, men IP 3 känner sig trygg med inställningen. Hen har bland annat hört om 

tjänstemän som fått i uppdrag att ingå IOP:er istället för att bevilja föreningsbidrag, vilket enligt dennes 

perspektiv inte är i enlighet med modellen. 

                                                      
6 2017 antog Stockholms stads kommunfullmäktige riktlinjer för IOP som utgår från Forums koncept, och där det bl.a. 
tydliggörs vilka kontroller som berörd nämnd eller styrelse ska genomföra innan ett beslut om avtal kan tas.  
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”IOP handlar om en verksamhet utifrån samhällsbehovet. Man kan t.ex. inte ha IOP bara för 
man har en kör, det är trevligt med en kör, men då kan man få föreningsbidrag. IOP ska vi jobba 
med utifrån en samhällsutmaning som åligger vår förvaltning att bemöta, och där vi ser att vi 
kanske inte gör det bäst själva.” – IP 3, Stockholms stad 

Utöver den juridiska legitimiteten finns motiv som grundar sig i viljan att föregå med gott exempel 

genom att samverka med den idéburna sektorn. 

”Från stadens perspektiv så visar det ju att vi vågar tänka lite nytt, att man är lite ödmjuk. Att 
vi kan verkligen inte allt men om vi stöttar och samarbetar med civilsamhället, om vi krokar i 
varandra, så blir det bättre.” – IP 3, Stockholms stad 

Under förhandlingarna hade man till en början olika syn på vilka finansiella och materiella resurser de 

olika parterna skulle bidra med. Den projektledare från IM (IP 1) som var med under förhandlingarna 

berättar att den ekonomiska frågan var lite känslig. Kommunen ville inledningsvis att IM skulle ha en 

monetär egeninsats till verksamheten. IM tyckte att kommunen borde förstå att de hade sämre 

förutsättningar att gå in med pengar och att det ekonomiska behovet var ett motiv till att samverka. I 

slutändan enades man dock om en lösning som båda var nöjda med: IM står för en egen lokal och 

merkostnader kring den, och Stockholm stad finansierar motsvarande två heltidstjänster samt vissa 

marknadsföringskostnader.  

Intervjupersonen från Stockholms stad förklarar att kommunens syfte var att skapa en mer jämbördig 

relation, eftersom kommunen annars kan bli just ”storebror” som håller i plånboken: 

”Det är viktigt att visa på att vi bidrar båda två till verksamheten. Och det gör också att det 
särskiljer väldigt mycket från upphandling, för då ger man bara en pott med pengar och säger 
”gör vad ni ska”. Så det är en viktig aspekt, som är både symboliskt viktigt, men också blir 
väldigt praktiskt så att säga, vi ser gemensamt att vi äger det här tillsammans. – IP3, Stockholms 
stad 

I avtalet har man specificerat parternas roller för att tydliggöra att man är jämbördiga och självständiga 

parter. Stockholms stad är en kommun som utgår från lagstiftning och politiska uppdrag, medan IM är 

en idéburen aktör som utgår ifrån sin värdegrund. När man skulle organisera själva samarbetet lades 

därför mycket tid på samtal för att skapa förståelse för varandras krav och förväntningar. 

Intervjupersonen från Stockholms stad berättar: 

”Vi i offentlig sektor har ju våra riktlinjer, våra strukturer, vi måste redovisa på ett visst sätt. Det 
är lite mer fyrkantigt helt enkelt. Medan civilsamhället är lite mer lättrörliga, kanske lite mera 
flexibla. De hade ibland svårt att förstå varför vi t.ex. var tvungna att sätta datum. Men när man 
sitter ner och pratar då förstår man ju varann. Vi skapade en gemensam verksamhet och när 
den rullar, då alla står bakom den." – IP 3, Stockholms stad 
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5.1.2 Struktur 

Långsiktighet och insyn 

Under partnerskapets första tid delades de två projektledartjänsterna mellan Arbetsmarknads-

förvaltningen och IM. Arbetet utfördes tillsammans, även om man satt på varsitt håll och utförde olika 

arbetsuppgifter. Både IM och kommunen minns det som att det var ett naturligt upplägg i början, men 

att beslutet att lägga över båda tjänster på IM också kändes naturligt när verksamheten varit igång ett 

tag. I det fortsatta arbetet har det hjälpt att den tjänsteperson som jobbade med Duo är kontaktperson 

hos kommunen: 

”Jag tror att det är otroligt viktigt att ha någon som har förståelse för arbetet. Som finansiär till 
någonting så är det enkelt att bara " Ja men nu har ni sagt att ni ska uppnå det här målet och 
hur kommer det sig att ni inte gjorde det?"  Och det blir en jobbig känsla för oss som jobbar.” – 
IP 2, IM 

Idag är IM ensamma utförare inom Duo Stockholm, som fått verksamhetsstatus hos kommunen. Detta 

innebär att verksamheten finns med i arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan årliga budget. I 2018 

års verksamhetsplans skriver man så här om Duo Stockholm, och IOP:er generellt: 

Arbetsmarknadsnämnden är, i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer, positiva 
till att inrättandet av fler idéburna offentliga partnerskap kopplade till initiativ inom nämndens 
verksamhetsområde. (Dnr. AMN 2017-0297-01.02, s.15) 

Även om det inte innebär någon garanti för fortsatt partnerskap (politiska beslut kan ändras, det är val 

till stadshuset nästa år) så betyder det mycket för IM, som värderar det nuvarande styrets långsiktiga 

ambitioner mycket högt.  

”I och med permanenteringen av Duo Stockholm så har det varit härligare att jobba med det. 
För då känner vi att förtroendet finns uppifrån och att vi inte varje år behöver skicka in en 
projektansökan eller försöker bevisa att det vi gör är bra, eller att det behövs. Jag kan arbeta 
framåt, jag kan planera.  ”– IP 2, IM 

I avtalet finns ett stycke om att ”parterna har ett likvärdigt inflytande på verksamheten”. Eftersom det 

idag är IM som ansvarar för det operativa arbetet med kompismatchningarna så är det en sanning med 

modifikation. Stockholms stad går inte in i detaljer i driften av Duo Stockholm, vilket också regleras i 

avtalet. För att ändå se till att båda parter är involverade sker en regelbunden uppföljning och dialog 

genom en styrgrupp som möts minst en gång per halvår. I styrgruppen sitter 

verksamhetsutvecklare/projektledare för Duo (två personer från IM), enhetschef på IM, IOP-samordnare 

på arbetsmarknadsförvaltningen samt projektledare på enheten för flyktingsamordning (där Duo ”hör 

hemma” på förvaltningen).  
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5.1.3 Process 

Tillit och dialog 

Styrgruppens uppgift är att tillsammans säkerställa att verksamhetens uppsatta mål nås. Under mötena 

sker uppdateringar om Duo, inklusive en ekonomisk rapport. Mellan möten ska månadsrapporter skickas 

till styrgruppen med vissa nyckeltal och information om aktiviteter, möte och dylikt. Vid årets slut ska 

även verksamhetsberättelse och bokslut lämnas till styrgruppen för godkännande.  

Utöver detta utgår arbetet i styrgruppen från de behov som uppstår. Ofta handlar det om att lösa 

rekryteringsbehov. Rekryteringen av nyanlända fokuserar på arbetsmarknadsförvaltningens 

verksamheter (sfi, jobbtorg etc), organisationer, föreningar och stadsdelsförvaltningar, men etablerade 

svenskar är svårare att nå. Stockholms stad har stora nätverk och etablerade informationskanaler för att 

nå ut till specifika målgrupper, och Duo bjuds in på mässor och event där Stockholms stad deltar.  

”Dom (kommunen) ser oss som en stor del av deras arbete vilket är väldigt bra.  Så ska de på 
en ”goda exempel mässa” som hålls, ja men då bjuds vi in (…) det är också ett sätt för oss att 
synas och höras och berätta och presentera vårt arbete.” – IP 2, IM 

Båda intervjupersoner från IM upplever att det finns en öppen kommunikation mellan parterna, inom 

och utom styrgruppen.  

”Jag känner inte att jag behöver trippa på tårna på styrgruppsmöten utan jag känner mig väldigt 
bekväm.”– IP 2, IM 

Intervjupersonen från Stockholms stad lyfter också tillit som en förutsättning för partnerskapet. Hen får 

ofta frågan hur man vet att de idéburna organisationerna gör vad de ska, och brukar då svara ungefär så 

här:   

”En samverkan handlar inte om att man ska kontrollera varandra, det handlar om att landa i 
en samsyn, och skapa en tilltro till varandra. Och sen kan det väl alltid hända saker, man ska 
inte vara helt naiv, men det tänker jag går åt båda hållen. Kommunen ska ju också göra det den 
ska. Så man måste våga tänka bortom det, och tänka mer på att skapa tillit. Och då händer det 
grejer.” - IP 3, Stockholms stad 

5.2 IOP 2 – Botkyrka kommun och Kompis Sverige 

5.2.1 Upprättande 

Ekonomi, långsiktighet och mervärde 

I Botkyrka kommun finns en stark kultur rörande samverkan med civilsamhället, vilken bland annat tar 

sig uttryck i den lokala överenskommelsen med civilsamhället: 
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 ”När kommunen planerar att utveckla verksamheter som inte självklart ska organiseras inom 
kommunens förvaltningar ska kommunen överväga om den sociala ekonomin kan vara en 
alternativ utförare.”(LÖK Botkyrka, dnr. KS/2005:392) 

För att följa upp överenskommelsen har en så kallad plattform bildats med ett antal organisationer som 

fungerar som diskussionspart för kommunen i utvecklandet av samverkan med civilsamhället. Under 

2017 togs riktlinjer7 fram för att kommunicera hur kommunen ser på IOP och för att hjälpa förvaltningar 

som vill ingå partnerskap.  

”Man är positiv till samarbete med civilsamhällesorganisationer och man är positiv till 
partnerskapsavtal. De (politikerna) vill att vi ska förstärka vår samverkan med idéburna 
organisationer för att de är viktiga, de är nödvändiga för kommunens välfärd, både som utförare 
och som röstbärare. – IP 4, Botkyrka kommun 

Kompis Sverige har idag kommunsamarbeten som en central del av sitt upplägg. På sin hemsida skriver 

man att man är ett stöd för Sveriges kommuner i integrationsarbetet och att man erbjuder en flexibel, 

långsiktig lösning som anpassas efter respektive kommuns behov och önskningar (kompissverige.se). 

Trots detta har vägen fram till dagens IOP 2 mellan parterna varit lite brokig. Initiativet kom 2013 från 

Kompis Sverige, som behövde en ny samarbetspartner efter ett projektstöd som tagit slut. I offerten8 till 

kommunen lyfter Kompis Sverige både ekonomiska motiv och förhoppningar om synergieffekter genom 

nära samarbete: 

” Finansieringen innebär att vi på ett mer aktivt sätt kan bedriva rekrytering, utbildning och 
sociala aktiviteter jämfört med idag. Aktiv rekrytering omfattar t.ex utveckling av ett nära 
samarbete med Sfi, Arbetsförmedlingen, lokala bibliotek och vårdcentraler mm.”.  

Botkyrka kommun hade varken några IOP:er eller egen liknande verksamhet sedan tidigare och valde 

att först att upprätta ett upphandlingsliknande avtal. Detta gjordes om till ett IOP i slutet av 2014 

(AVUX/2014:54) på initiativ av Kompis Sverige som då fått kunskap om modellen.9 Avtalet har därefter 

förnyats, sagts upp under en kort tid av budgetskäl, för att sedan förnyas igen. 

Produktivitet 

Det aktuella IOP-avtalet (dnr.AVUX/2016:86) tecknades efter att den nya chefen för vuxenutbildningen 

(IP 6) lyssnat på en föreläsning av Forums IOP-expert och satte sig in i modellen. Innan dess hade hen 

inte koll på att det fanns en IOP på Vuxenutbildningen. Kompis Sverige var förvisso regelbundet på 

plats för att rekrytera deltagare hos Vuxenutbildningen, men det var inte mer samarbete mellan 

                                                      
7 Riktlinjerna (Dnr. AVUX/2017:41) är antagna av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och gäller som 
rekommendation för övriga förvaltningar.  
8 På grund av en inställd intervju är mitt material kring processen från Kompis Sveriges perspektiv begränsad, men den offert  
som låg till grund för det första avtalet har studerats. 
9 intervjupersonerna har framförallt utgått ifrån dagens avtal som gäller 1 januari 2017- 31 dec 2018 (Dnr.AVUX/2016:86), 
men jämförelser mellan tidigare och nuvarande samarbete har uppmuntrats.  
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verksamheterna än mellan kommunen och andra idéburna organisationer som inte hade något IOP-avtal. 

Följden blev ett krav från kommunen att sätta sig ner tillsammans och se över samarbetet om 

partnerskapet skulle fortsätta. Detta grundades i övertygelsen om att verksamheten var viktig och 

kostnadseffektiv, men att ett mer organiserat samarbete kunde leda till större synergieffekter för båda 

parter.  

Kompis Sverige ska enligt dagens avtal matcha minst 100 par per år.  För det betalar kommunen 475 000 

kronor, vilket chefen för vuxenutbildningen ser som väl förvaltade pengar. Om kommunen skulle 

genomföra samma verksamhet är hen övertygad om att resultatet skulle bli sämre och kostnaden högre.   

”Jag kan möta ifrågasättanden från andra chefer som får påtryckningar om IOP:er, och de 
säger vi har inte råd. Men jag anser inte att det här ska kosta mer pengar utan det här ska vara 
inom min ram. Istället för att göra det här själv så lägger jag pengar på att någon annan gör 
det. Och som jag har räknat på så blir det billigare, och jag får bättre utväxling av det. Och så 
länge jag kan se det resultatet då är det ju bara vinst, både för verksamheten men också för 
medborgarna.” – IP 6, Botkyrka 

5.2.2 Struktur 

Långsiktighet  

Det första IOP-avtalet från slutet av 2014 löpte till en början endast under sex månader, därefter skulle 

en översyn ske. Nu är avtalstiden två år och man har också lagt till avsikten att driva verksamheten under 

lång tid som ett skäl att ingå idéburet offentligt partnerskap.  

”Vi har ju ett inarbetat samarbete nu, så för oss finns det i dagsläget inte, utifrån den 
lagstiftningen som ligger, någon tanke på att byta samarbetspartner.”  – IP 6, Botkyrka kommun 

För Botkyrka kommun är långsiktigheten viktig dels för att gynna själva verksamheten, men också för 

att bidra till den idéburna organisationens trygghet och möjlighet att jobba med kvalitet på längre sikt. 

IP 5, som själv arbetat inom idéburen sektor, lyfter särskilt betydelsen av att bidra till en schysst 

personalsituation hos som partner. 

”Ska man anställa någon på ett år i ett projekt så vet man inte vad som kommer hända. Det är 
kort tid tills man får svar om man får vara kvar, människor rullar på rullande band. Det är inte 
schysst, personalpolitiskt för de som ska jobba i idéburen sektor att ha korta avtal” – IP 5, 
Botkyrka kommun 

Kompis Sveriges representant lyfter också att det tar tid att etablera sig i en kommun, och att det är 

viktigt att kommunen vågar satsa långsiktigt. Efter nära fyra års arbete i Botkyrka kommun har det först 

nyligen börjat lossna kring rekrytering av etablerade svenskar,  

”Tid är verkligen a och o, för det tar också tid att dra igång ett samarbete och förstå vad som 
funkar i den kommunen.” – IP 7, Kompis Sverige 
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Enligt avtalet ska man ha en operativ grupp och en samverkansgrupp, men det visade sig opraktiskt 

utifrån Kompis Sveriges personalsituation. Grupperna slogs därför ihop till en styrgrupp bestående av 

projektledare (IP 7) och den operativa chefen från Kompis Sverige, rektor från Botkyrka 

Vuxenutbildning samt verksamhetschefen för Botkyrka Vuxenutbildning (IP 6). Ibland är även en 

tjänsteperson från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen med (IP 5). Gruppen träffas 

ungefär två gånger per termin för att följa upp satta mål och hantera löpande verksamhetsfrågor 

5.2.3 Process 

Resursdelning och dialog 

Kompis Sveriges projektledare berättar att när villkoren för avtalet skulle omförhandlas fanns en viss 

oro att kommunen skulle ställa orimliga krav, men att processen var av godo eftersom det tidigare 

upplägget inte innebar någon egentlig samverkan. I och med det nya avtalet har Kompis Sverige fått 

ökad tillgång till kommunens resurser. Projektledaren (IP 7) har ett eget arbetsrum i Vuxenutbildningens 

lokaler, där hen arbetar en dag varannan vecka. Detta möjliggör inte bara regelbunden tillgång till 

målgruppen (studerande på SFI), utan även personlig kontakt med verksamhetschef, rektor och lärare 

på plats. Med de nya rutinerna har kännedomen om Kompis Sverige verksamhet och vad de erbjuder 

eleverna ökat på SFI där man rekryterar. IP 7 upplever att det underlättar hens arbete och att relationen 

med kommunen är mer jämbördig än tidigare: 

”Det känns mer som att vi är kollegor än att de är en kommun som är en kund till oss. Så det är 
väl den största grundliga skillnaden.” – IP 7, Kompis Sverige 

De intervjupersoner som arbetar nära verksamheten från både Kompis Sverige och kommunen upplever 

att det är först under det senaste året som den förankrats ”på golvet” inom Vuxenutbildningen. Där har 

styrgruppen och dess medlemmar spelat en viktig roll:  

”Förut var det mer som två parallella spår. Sen sa man säkert att vi gör det här tillsammans, 
men i praktiken var det inte så. Och jag tror inte heller att det mentalt var så från vår 
verksamhet, då var inte den bilden så tydlig och klar.” – IP 6, Botkyrka kommun 

”Jag skulle säga att de personer som vi sitter i styrgruppen med är jätteviktiga. Om man har 
personer som inte alls är så engagerade eller kanske inte förstår ens arbete, då blir det inte alls 
samma typ av samarbete. Så det kan vara ganska personbundet också så.” – IP 7, Kompis 
Sverige 

Eftersom styrgruppen hanterar både strategiska och operativa frågor kombineras uppföljning och 

planering med mer praktiska aspekter av verksamheten.  

”Vi lägger upp planer, delar med oss. Vi har ett erfarenhetsutbyte, hur ser vi till att sprida 
information. Hur ser vår målbild ut under nästa år? Hur ser deras målbild ut? Var hittar vi 
synergier? Var kan de vara delaktiga i det vi gör och så vidare.” – IP 6, Botkyrka kommun 
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Tjänstepersonerna på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som idag arbetar med ett 

flertal IOP:er, berättar att man idag har ett tydligare fokus på samarbete och ömsesidigt lärande inom 

partnerskapen, och att verksamheter som har helt färdiga koncept inte passar för IOP-modellen: 

”Då finns inte det här utbytet, det här flödet då vi kan knåda och baka tillsammans.”- IP 5, 
Botkyrka kommun 

Tillit och lärande 

Liksom i IOP 1 är det specificerat i avtalet att relationen inte ska vara hierarkisk. Kommunen ska inte 

detaljreglera verksamheten och den idéburna parten ska vara en fri och självständig aktör, inte en 

underleverantör. Samtidigt bygger den täta samverkan på lyhördhet, att man har sin unika roll och 

kompetens samtidigt som man är flexibel och respekterar varandra. Projektledaren för Kompis Sverige 

uttrycker detta som en viktig balansgång att ha i åtanke i alla samarbeten: 

”Vi har ju en väldigt utarbetad modell och vill de att vi ska göra på ett sätt och vi vet att det rent 
praktiskt inte funkar, eller att vi kommer lägga band på oss själva, då är vi väldigt tydliga med det. 
Vi kan ställa krav. Men vi vill ju också att våra kommuner ska komma med önskemål och ställa 
krav för att vi ska få ett så bra samarbete som möjligt, så det är en liten balansgång där”. – IP 7, 
Kompis Sverige  

Intervjupersonerna från Botkyrka kommun uttrycker en liknande uppfattning utifrån kommunens 

perspektiv och man lyfter behovet att våga se utanför boxen för att hitta nya lösningar: 

”Varför man är så rädd för att släppa in andra människor innanför kommunens väggar? Varför 
måste den egna professionen gå före någon annan?”  - IP 6, Botkyrka kommun 

En aspekt som alla intervjuade lyfter är att det idag är lättare att kommunicera kring mål och resultat 

eftersom det finns ett tätare samarbete:  

”Jag tycker att vi har börjat komma till diskussioner nu om vad som är det viktigaste. Det 
viktigaste är inte att det är 100 par, om det ändå är en massa avhopp på matchningar i slutet på 
året. Vi tittar också på värdet på de aktiviteter som görs. Sen kan målet vara 100. Men når man 
inte fram så innebär det inte att någon har gjort ett dåligt jobb.” – IP 6, Botkyrka kommun 

Vi är ganska transparenta och pratar om vad som funkar och inte. Fokus är verkligen på kvalitet 
och målen. Hur ska vi lösa det här, hur ska vi jobba? Botkyrka är verkligen samverkan, vi jobbar 
tillsammans. – IP 7, Kompis Sverige 

Stöd och förankring 

En annan sak som Kompis Sverige lyfter återkommande är betydelsen av att få höra att kommunen är 

nöjda med samarbetet. Chefen för vuxenutbildningen, IP 6, berättar att kommunrepresentanterna ofta 

lyfter att det är väl förvaltade pengar att samarbeta och att man inte skulle kunna nå så goda resultat med 

egna resurser. Det finns också en samsyn bland de intervjuade att engagemanget för Kompis Sverige 

och IOP-modellen behöver spridas utanför verksamheten: 
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”Om man har någon som brinner för det som oss så går det lite lättare förstås. Så det blir väldigt 
personbundet på så vis, i tjänstemannakåren. Här har vi ett gäng som tycker det här är 
jättespännande, och då är det såklart lättare att få igenom det. Och vi har också högsta 
ledningen med, skulle inte den ha varit med, då skulle det vara väldigt svårt tror jag.” – IP 4, 
Botkyrka kommun 

Jag vet att X (IP 6) hela tiden blickar mot att hur det är nu med förvaltningen och politikerna? 
För annars är det inte säkert att man kan fortsätta. Det är viktigt för överlevnad men också för 
att fortsätta forma arbetet.” – IP 7, Kompis Sverige 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Syftet med uppsatsen är att undersöka föreställningar om och motiv till att ingå idéburna offentliga 

partnerskap, samt vilka faktorer som kan vara viktiga för ett framgångsrikt partnerskap. I det här kapitlet 

diskuteras resultaten utifrån det teoretiska ramverket. Hänvisningar görs till aspekter av governance och 

nätverksstyrning för att visa hur idéburna partnerskap kan förstås utifrån dessa teorier och hur de främjas 

av faktorer så som ömsesidighet, förtroende, gemensamma mål, förankring och öppen kommunikation 

(se t.ex. Vedung, Kjaer, Lindberg). 

För att strukturera diskussionen har jag använt en modell inspirerad av Vedungs systemmodell för 

nätverksutvärdering (se tabell 1) för att förstå hur partnerskapens framgång har påverkats av dess 

upprättande, struktur och process. Under avsnittet Upprättande fokuseras på hur aktörernas motiv och 

föreställningar i den initiala fasen har påverkat samverkan. Under Struktur lyfts partnerskapets 

organisations betydelse för samverkan, med fokus på avtalet och ansvarsfördelning. I avsnittet Process 

analyseras särskilt betydelsen av arbetet i styrgrupperna och dess medlemmar, de så kallade 

gränsgångarna. Eftersom de olika delarna hänger nära ihop och påverkar varandra finns det vissa 

överlappningar. Avslutningsvis görs en jämförelse för att lyfta skillnader som observerats mellan fallen, 

följt av en slutsats, personliga reflektioner och förslag till vidare forskning.  

6.1 IOP 1 – Stockholms stad och IM Stockholm 

6.1.1 Upprättandets betydelse för framgångsrik samverkan  

Upprättandet av IOP 1 tycks i ett första steg ha handlat mycket om ömsesidigt resursberoende och 

tajming. IOP-modellen grundar sig på att initiativet till samverkan ska komma från den idéburna 

organisationen, eftersom kommunen vid någon typ av utlysande riskerar skapa en marknadsliknande 

situation. Av den anledningen är tajming kombinerat med förståelse för kommunens arbete avgörande 

för en idéburen organisation som vill ingå IOP. Det gäller att ha rätt idé vid rätt tillfälle, och att ingen 

annan har hunnit före. IM:s behov av ny finansiering sammanföll med Stockholms stads behov av 

kompetens och nätverk för att organisera frivilliga.  
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För kommunen var det mycket viktigt att upprätta ett partnerskap som följer Forums riktlinjer och det 

har präglat partnerskapets struktur och process. Duo Stockholm skulle vara ett gemensamt projekt som 

involverar båda parter, till skillnad från ett föreningsbidrag som den idéburna organisationen får använda 

efter eget huvud, eller en upphandling där kommunen är beställare. Utifrån hur partnerskapet fungerar 

idag så finns det en stolthet hos både Arbetsmarknadsförvaltningen och IM att man skapat det första 

IOP-avtalet inom Stockholms stad. 

6.1.2 Strukturens betydelse för framgångsrik samverkan  

Trots att modellen inte kräver det så var Stockholms stad från början involverade i utförandet av 

verksamheten. Den här lösningen skulle kunna vara tecken på ett visst kontrollbehov initialt från 

kommunens sida, med tanke på att man lade ner sin egen verksamhet och det var det första IOP:et som 

man ingick. Det kan också vara så som intervjupersonerna minns det, att det var en sorts icke-beslut 

eftersom man redan hade varsin projektledare som var redo att börja jobba och som dessutom kände 

varandra genom den kollegiala granskningen. Att tjänsterna sedan omfördelades så att hela operativa 

driften lades på IM visar på en lyhördhet och flexibilitet inom partnerskapet och att man utgår ifrån 

verksamhetens bästa snarare än prestige eller behov att kontrollera.  

Oavsett orsak så verkar den tidiga arbetsfördelningen ha påverkat partnerskapet positivt i det fortsatta 

arbetet. Det tycks finnas ett högt mått av tillit mellan parterna, framförallt mellan projektledarna på IM 

och den före detta projektledaren för Stockholmsfadder, som är de med tätast kontakt. Trots att 

kommunen inte längre arbetar operativt har nyckelpersoner en god förståelse för arbetet med 

kompismatchningar genom den kollegiala granskningen, och från tiden då man drev Duo tillsammans.  

Ett nätverk definieras av att det inte finns några hierarkier, och det finns inte heller formellt inom IOP 

1. Men trots att partnerskapet formellt sett inte har någon överordnad så är Stockholms stad de facto en 

stor kommun som står för viktig finansiering för IM, vilket skapar en beroendeställning. Betydelsen av 

det har man försökt minska i avtalets utformning genom att IM står för lokalkostnader. Den kanske 

viktigaste faktorn för att främja en jämlik och ärlig relation verkar ha varit att bygga upp ett förtroende 

inom partnerskapet. En bidragande faktor som får IM att känna sig trygg är den långsiktighet som IOP 

erbjuder, och att Duo gått från projekt till verksamhet i budget och verksamhetsplaner. Det förändrar 

inte sättet man arbetar, men det ger verksamheten högre status och man ser det som en viktig symbolisk 

handling från den politiska ledningen. 

6.1.3 Processens betydelse för framgångsrik samverkan 

Inom IOP 1 finns en röd tråd mellan dess upprättande, struktur och process. Eftersom Forums riktlinjer 

har följts noggrant har man redan vid start pratat igenom och skapat samsyn kring de flesta aspekter av 

partnerskapet. Kommunens behov av detaljstyrning och kontroll är enligt intervjupersonerna litet 

eftersom man gjort ett grundligt förarbete och enats om gemensamma mål och värderingar som ska 

styra.  
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Istället ser kommunen sig som möjliggörare, vars immateriella och materiella resurser kan bidra till ett 

bättre Duo Stockholm. De litar på IM:s kompetens och att man kan jobba självständigt utanför 

styrgruppen. För IM:s medarbetare är det här förtroendet mycket viktigt, att kommunen visar förståelse 

för det arbete de gör och utgår ifrån att de alltid gjort sitt bästa. Det finns också en flexibel inställning 

hos kommunen när målen kanske inte uppfylls till punkt och pricka. Styrgruppen spelar en viktig roll 

för att kontinuerligt förankra samarbetet hos de personer på IM och kommunen som inte har kontakt 

mellan planerade möten. Dessa möten upplevs inte som ett sätt för kommunen att kontrollera IM, en 

känsla som troligtvis gynnas av att styrgruppen inte bara sysslar med resultatuppföljning och strategiska 

beslut utan även mer praktiska frågor där alla hjälps åt att hitta lösningar. Intervjupersoner på IM, som 

är experter på kompismatchningar, lyfter flera gånger att de gärna ber kommunen om hjälp, det är en 

del av syftet med partnerskapet. 

Den kanske viktigaste framgångsfaktorn som lyfts av alla intervjuade är just att man har en öppen och 

förtrolig kommunikation. För att nå dit har det varit viktigt att förtydliga respektive organisations roller 

och de förutsättningar och ramar som man måste förhålla sig till.  IM har sin dubbla roll som röstbärare 

och utförare, förvaltningen har sin politiska styrning, regelverk och ansvar gentemot medborgarna. När 

det finns en förståelse för det är det lättare att kommunicera. Man utgår ifrån att båda parter vill 

verksamhetens bästa, men det finns en förståelse för de olika perspektiv som man har. 

6.2 IOP 2 – Botkyrka kommun och Kompis Sverige 

6.2.1 Upprättandets betydelse för framgångsrik samverkan  

Inom IOP 2 banade Botkyrka kommuns aktiva arbete med den lokala överenskommelsen med 

civilsamhället (LÖK) vägen för det första IOP-avtalet med Kompis Sverige. När den nya 

samverkansmodellen IOP fördes på tal av Kompis Sverige 2014 passade det väl ihop med LÖK, som 

just ska främja samverkan mellan kommun och idéburna organisationer, och som lyfter värdet av 

idéburna organisationer som utförare inom det sociala området. 

Det fanns också en stark tilltro till kompismatchningars positiva effekter för en av Vuxenutbildningens 

målgrupper, elever inom SFI. Eftersom kommunen såg ett värde med både partnerskap som modell och 

den verksamhet som Kompis Sverige bedrev så passade ett IOP på området bra. Man upprättade en 

styrgrupp och en operativ grupp, men flera intervjupersoner berättar att Kompis Sverige ändå bedrevs 

som en parallell verksamhet i praktiken. Eftersom de uppsatta målen nåddes var det ingen från 

kommunens håll som tog initiativ till några förändringar10 och det verkar ha varit en fördel att en ny 

verksamhetschef för Vuxenutbildningen kom in och såg partnerskapet med nya ögon. När det nya avtalet 

upprättades fanns ett fokus på en större ömsesidighet så att båda parters resurser användes för att nå 

gemensamma mål.  

                                                      
10 Här reserverar jag mig för att informationen kommer från andrahandskällor som inte varit med under hela partnerskapet. 
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En framgångsfaktor för partnerskap som utgår ifrån en intressegemenskap är att arbeta fram kollektiva 

strategier för att nå gemensamma mål (Lindberg 2009, 56ff). Den tidiga formen av samarbete och 

planering inom IOP 2 verkar ha haft mindre av det än den senare versionen, i bemärkelsen att man hade 

ganska lite med varandra att göra mellan styrgruppsmöten. I den här typen av verksamhet, där den 

idéburna organisationen arbetar nära en målgrupp som finns i den kommunala verksamheten, innebar 

det att partnerskapet inte levde upp till sin fulla potential.  

6.2.2 Strukturens betydelse för framgångsrik samverkan 

När det nya avtalet skrevs satte verksamhetschefen och rektorn på Vuxenutbildningen sig in i Kompis 

Sveriges verksamhet. Tillsammans med Kompis Sverige såg man över hur man kunde få ut mer av 

partnerskapet, utifrån ovan nämnda föreställningar om resursdelning och synergieffekter. Avtalet skrevs 

på två år, med utgångspunkten att bedriva verksamheten under en längre tid. Detta har inte bara bidragit 

till bättre planeringsmöjligheter, utan också en känsla av uppskattning och trygghet hos Kompis Sveriges 

medarbetare. Långsiktigheten ger också goda förutsättningar för kommunen att förankra partnerskapet 

bland sina egna medarbetare, något som man kan tänka sig är mindre prioriterat vid kortare 

samarbetsprojekt. 

En annan viktig del av det nya arbetssättet som har påverkat samverkan positivt var att upplåta ett eget 

arbetsrum till Kompis Sveriges projektledare, att arbeta från en dag varannan vecka. Detta var möjligt 

eftersom Botkyrka har all vuxenutbildning, inklusive SFI, samlad på en plats.  

6.2.3 Processens betydelse för framgångsrik samverkan  

Processen med att fylla partnerskapet med mer samarbete har också handlat om att skapa gemensamma 

planeringar och rutiner. Genom att regelbundet vara på plats hos Vuxenutbildningen kan Kompis 

Sveriges projektledare nå och skapa relationer med målgruppen nyanlända svenskar. Hen kan också ha 

spontana avstämningar med verksamhetschef och rektor. Kontakter med lärare på SFI underlättas och 

Kompis Sverige är en naturlig del av olika event som ordnas för målgruppen, såsom temadagar. IOP:t 

lyfts ofta som ett gott exempel på hur kommunen arbetar med civilsamhället, på t.ex. konferenser och 

seminarier.  

Kompis Sveriges medarbetare på plats känner sig efter att samarbetet har ökat mer uppskattad och som 

en del av teamet. Hen upplever också att det är lättare att jobba när verksamheten är tydligt förankrad 

hos medarbetare på Vuxenutbildningen. Inom styrgruppen, som nu är både operativ och styrande, 

kombineras ren resultatuppföljning med avstämning och praktiska frågor. Intervjupersonerna upplever 

dessa möten som mycket viktiga för att maximera utbytet av partnerskapet. Till exempel så har 

kommunens ökade insyn i det operativa arbetet gjort att det finns en större flexibilitet i synen på 

måluppfyllelse. Det är fortfarande viktigt att ha kvantitativa mål och att visa vad man får för pengarna, 

men mervärdet av en kvalitativ matchning har kommit att uppvärderas. Genom en sådan samsyn om vad 

man vill uppnå är det lättare att prioritera gemensamma insatser.  
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6.3 Jämförelse  

6.3.1 Upprättandets betydelse för framgångsrik samverkan 

I båda dessa idéburna partnerskap har samverkan grundat sig i någon sorts ömsesidigt resursberoende. 

Samverkan kring kompismatchningar inleddes under en period när antalet nyanlända svenskar ökade 

stort på kort tid. För kommunerna innebar det, och innebär fortfarande, stort tryck på etableringsinsatser, 

där svenskkunskaper, utbildning och att komma in på arbetsmarknaden är centrala mål. Samverkan med 

idéburen sektor har inletts utifrån insikten om att arbetsmarknadsförvaltningarnas verksamheter som 

utförs av tjänstemän, så som svenskundervisning, vuxenutbildning och jobbcoachning, inte räcker till 

för att nå uppsatta mål, och att möten mellan nyanlända och etablerade fyller en viktig kompletterande 

funktion. 

Skillnaden mellan fallen var att endast Stockholms stad sedan tidigare bedrev en kompismatchande 

verksamhet i egen regi. Gemensamt var att man ville tillhandahålla den typen av verksamhet, och att 

man såg ett värde att göra det i samverkan med en idéburen organisation. För de idéburna 

organisationerna togs initiativen till IOP framförallt för att man ville ha tillgång till långsiktig 

finansiering och nätverk.  

En intressant aspekt som framkommit i undersökningen är att det verkar finnas olika förhållningssätt till 

IOP som modell mellan de två kommunerna. Detta har bland annat visat sig i Stockholms stads mer 

strikta applicering av Forums riktlinjer. Botkyrka har också utgått från dem, men samverkansaspekten 

var till en början ganska löst förankrad i praktiken. Man kan tänka sig att Stockholm som Sveriges 

huvudstad och största kommun upplever ett mindre utrymme att testa sig fram, medan Botkyrka, som 

är en mindre kommun med rykte om sig att vara entreprenörsvänlig och innovativ (med slogan är ”Långt 

ifrån lagom”) gärna vill gå i bräschen och bryta ny mark. Risken att göra fel övervägs av möjligheten 

att nå goda resultat på ett område som är viktigt för medborgarna. Med det inte sagt att Stockholms stad 

endast skulle bry sig om korrekta procedurer eller att Botkyrka bara bryr sig om resultat, men det verkar 

finnas en attitydskillnad, vilket också lyfts under intervjuerna. Sådana skillnader existerar sannolikt även 

i andra kommuner och påverkar hur IOP-modellen används. 

6.3.2 Strukturens betydelse för framgångsrik samverkan 

Så som båda partnerskapen är organiserade, med styrgrupper, passar de väl in på hur Vedung menar att 

den inre nätverkskretsen bör arbeta, med ett öppet samtalsklimat, utan hierarkiska relationer (2006). 

Deltagarna förhåller sig till varandra som kollegor, framförallt de som har löpande kontakt med varandra 

mellan styrgruppsmötena. Båda styrgrupper fungerar även som operativ grupp, vilket bidragit till en 

större förståelse för och förankring av verksamheten på flera nivåer.  

Det verkar även finnas stora fördelar med att den idéburna organisationen har kontakt med kommunen 

även utanför styrgruppen. Inom båda partnerskap har det bidragit till ökad tillit, en känsla av gemenskap 
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och produktiva samtal. Det har särskilt möjliggjorts i IOP 2, där Kompis Sverige har ett eget rum i 

Vuxenutbildningens lokaler. En sådan lösning kan dock vara svår att genomföra rent praktiskt i andra 

kommuner, särskilt om man har många privata utförare och stor geografisk spridning. I Stockholms stad 

är t.ex. SFI-utförarna utspridda över 14 stadsdelsområden.  

6.3.3 Processens betydelse för framgångsrik samverkan 

Båda IOP:er har idag engagerade nyckelpersoner på den kommunala sidan som varit väldigt 

betydelsefulla. I Stockholm finns en kommunal tjänsteman som arbetat operativt med egna 

verksamheten Stockholmsfadder och i Botkyrka finns flera drivna tjänstepersoner på både förvaltningen 

och vuxenutbildningen som arbetar aktivt för att sprida IOP som samverkansmodell. Detta engagemang 

kombinerat med långsiktighet och kontinuitet har bidragit till ett förtroligt samarbete och en rak och 

öppen dialog. En risk med detta, som också påtalats av några av intervjupersonerna, är att det goda 

samarbetet kan stå och falla med individuella personer. Det finns dock en medvetenhet kring 

problematiken som kan hjälpa till att förhindra ett sånt scenario. Det finns också en större kännedom 

och kunskap om IOP inom de kommunala organisationerna idag än det fanns när partnerskapen först 

startade. Både Stockholms stad och Botkyrka har infört riktlinjer för IOP och fler avtal ingås varje år, 

vilket talar för ett stort intresse för att utveckla arbetet.  

6.4 Slutsats  

Under arbetet med den här studien har jag haft en arbetshypotes som säger att föreställningar om och 

motiv till att ingå partnerskap kommer att variera mellan IOP:er och aktörer, trots att det handlar om 

snarlika verksamheter som bedrivs. Likaså kommer faktorer som bidragit till framgångsrik samverkan 

skilja sig åt. Utifrån ovan presenterade resultat och analys kan man dra slutsatsen att hypotesen stämmer, 

men det var inte heller någon överraskning.  

Däremot är det intressant att se hur två partnerskap som upplevs som framgångsrika har skapats på olika 

sätt. Eftersom IOP som modell inte är juridiskt reglerad finns utrymme att göra olika val kring 

samverkan. Här kan man se hur både föreställningar, motiv och externa faktorer i upprättandefasen har 

påverkat hur man valt att strukturera partnerskapet, vilket i sin tur påverkat processen - hur man kunnat 

arbeta inom partnerskapet.  

Som svar på frågan om föreställningar om IOP och motiv till att ingå IOP framträder ömsesidigt 

resursberoende och ambitionen att arbeta långsiktigt som särskilt viktiga. Precis som att det ska finnas 

en ömsesidighet i de kompismatchningar man arbetar med, så har det varit viktigt att man ser IOP som 

en win-win situation, där resultaten av samverkan blir bättre än om varje part skulle genomföra 

verksamheten på egen hand. I kommunernas fall så är det svårt att framgångsrikt organisera frivilliga, 

medan de idéburna organisationerna är i behov av ekonomiska resurser och nätverk för att nå ut till sina 
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målgrupper. Genom en samsyn kring det kan man organisera resursdelning, förankra verksamheten i 

den egna organisationen och upprätta långsiktiga planer.  

Andra betydelsefulla faktorer som har visat sig främja partnerskapen (och som behjälpts av ovan nämna 

motiv och föreställningar) är en hög grad av upparbetad tillit, en förtrolig kommunikation kring 

utmaningar och väl insatta och engagerade personer som arbetar i styrgruppen för att följa upp mål och 

gemensamt lösa problem allt eftersom de uppstår.  

6.5 Personliga reflektioner och vidare forskning  

Idéburna offentliga partnerskap är en samverkansmodell som uppenbarligen väcker mycket känslor har 

jag märkt under arbetet med den här studien. Framförallt väcker det nyfikenhet och förhoppningar om 

nya möjligheter som kan uppstå inom den här typen av partnerskap. Det engagemanget är troligtvis inte 

lika stort i alla led inom kommuner och idéburna organisationer, men det finns nyckelpersoner som 

driver frågan framåt. 

Eftersom det verkar finnas fördelar med att bedriva just kompismatchningar i idéburen offentliga 

samverkan så skulle det vara intressant att undersöka fler sådana verksamheter. I en sådan studie skulle 

en frågeställning kunna vara om det finns några betydande skillnader mellan de verksamheter som sker 

inom IOP:er och de som samarbetar på andra sätt. På så sätt skulle man ytterligare kunna fördjupa 

förståelsen för IOP som samverkansmodell och hur den skiljer sig från andra liknande 

samverkansformer.  
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8. BILAGOR 
 

8.1 Intervjuguide kommunala tjänstepersoner 

• Kan du kort beskriva den roll du har i din organisation och hur länge du har arbetat med IOP-

avtal? 

• Kan du berätta om när du först kom i kontakt med IOP-avtal i din tjänst? 

• Har din organisation några andra samarbeten med idéburna organisationer?  

• Arbetade ni med något som liknade kompismatchning innan ert IOP? Om ja, kan du berätta 

hur det startade och hur det bedrevs?  

• Hur var er relation med XX innan ni ingick IOP? Hur har överenskommelsen om IOP 

påverkat relationen XX? 

• Kan du berätta hur processen såg ut när överenskommelsen om IOP kom till? Vilka var 

inblandade och vilka föreställningar och motiv lyftes? 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vad är era olika roller i verksamheten?  

• Berätta om styrgruppens arbete? 

• Har ert samarbete förändrats sedan ni inledde partnerskapet? Om ja, berätta om det. 

• På vilket sätt är partnerskapet förankrat i er organisation internt? 

• På vilket sätt är partnerskapet förankrat hos den politiska ledningen? 

• Vilka direktiv har ni fått från politiskt håll angående IOP i synnerhet och samverkan generellt? 

• Hur ser du på framtiden för detta IOP? 

• Vad säger er upphandlingsenhet om IOP-avtal? 

• Vad anser du syftet är med att arbeta med IOP som samverkansmodell?  

• Vilken sorts verksamheter anser du passar för IOP?  

• Hur ser ni på principen om att det ska vara den idéburna organisationen som tar initiativet?  

• Vad är det som ska styra hur man arbetar med IOP i framtiden?  

• Hur upplever du intresset för att ingå IOP med kommunen? 

• Hur ser du på framtiden för IOP som samverkansform? 

 

8.2  Intervjuguide idéburna organisationer 

• Kan du kort beskriva den roll du har i din organisation och hur länge du har arbetat med 

verksamheten inom det aktuella IOP:t? 
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• Kan du berätta hur processen såg ut när överenskommelsen om IOP kom till? Vilka var 

inblandade och vilka föreställningar och motiv lyftes? 

• Berätta hur samarbetet med kommunen fungerar? 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vad är era olika roller i verksamheten?  

• Berätta om styrgruppens arbete? 

• Berätta hur ni arbetar med uppföljning och resultatmätning? 

• Vilken insyn har du i vuxenutbildningen/sfi-verksamheten? 

• Vilket inflytande har kommunen på det operativa arbetet? 

• Har ert samarbete förändrats sedan ni inledde partnerskapet? Om ja, berätta om det. 

• Berätta hur processen gick till när ni omförhandlade avtalet med Botkyrka kommun? (endast 

Kompis Sverige) 

• På vilket sätt har det nya IOP-avtalet påverkat relationen med Botkyrka kommun? (endast 

Kompis Sverige) 

• På vilket sätt har det nya IOP-avtalet påverkat ditt sätt att arbeta? (endast Kompis Sverige) 

• Vad anser du syftet är med att arbeta med IOP som samverkansmodell?  

• På vilket sätt är partnerskapet förankrat i er organisation internt? 

• Hur ser du på framtiden för samarbetet med kommunen?  

• Hur ser era samarbeten med andra kommuner ut?  

• Hur ser du på att samarbeta inom ett IOP jämfört med andra samverkansformer?  

• Hur ser du på principen om att det ska vara den idéburna organisationen som tar initiativet?  
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