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Syftet är att ta fram kunskap om 
samarbetsformen idéburet–offentligt 

partnerskap (IOP) till nytta för framtida liknande 
arrangemang.



IOP är en samverkansform som bygger på att offentliga 
och idéburna aktörer identifierar en samhällsutmaning

och tillsammans utvecklar en lösning på den. Det är 
ofta en tjänst som i början inte går att definiera i detalj 

utan skapas och anpassas tillsammans.



Kriterier för IOP
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där 

de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal 
överenskommelse

• Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget
• Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda
• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten 
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen
• Verksamheten avses att drivas under en längre tid

Källa: Forum

http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2017/03/Forums-handledning-om-Id%C3%A9buret-offentligt-partnerskap.pdf


IOP Ensamkommande i Göteborg

• Hur gagnar IOP de ensamkommande?
• Mervärdesinsatser i form av fadderverksamhet, 

praktikplatser, kris- och stödsamtal, utbildning för 
personal (på boenden)

• Varför är detta IOP unikt?
• Antal idéburna organisationer (nio) och omsättning 



Initieringsfas

Framgångs-

faktorer

Policyentreprenörer och etablerade relationer 

Tillit, öppenhet och gemensamma mål 

Politiskt stöd

Utmaningar

Behovens komplexitet och oförutsägbarhet

Otydlighet kring rättsläget för IOP



Genomförandefas 

Framgångs-

faktorer

Partnerskapets samstyrning och tillitsfull organisering 

Drivna individer och etablerade relationer

Utmaningar

Behovskomplexitet

Ledning och styrning av partnerskapet, samt 
kommunikation  



Anpassningsfas

Framgångs-

faktorer

Partnerskapets relationer, tillit och viljan

Kompromissberedskap

Utmaningar

Balansering mellan konflikt och konsensus samt mellan 
kontinuitet och förändring

Minskad efterfrågan och otydlighet kring omställning



Avslutningsfas. Varför avslutades IOP?

1) regeringens vändning i migrations- och 
asylmottagande politik

2) den lokala politiken: utarmad ekonomiskt och 
splittrad organisatoriskt

brister i partnerskapets interna organisering som bristande representativitet 
och kontinuitet. 

3) minskade antal ensamkommande
4) kommunen fast i juridiseringens bur



“Vi pratade med stadsdelarna om att nu är detta på gång, men det var ingen

som var intresserade och det är ingen som kan säga att ni måste. Och

stadsdelarna sa liksom ”avveckla, vi vill inte ha det. Säg upp avtalet”. Det var

vad stadsdelarna sa.” (Kommunen)

”Det är grått liksom över att man inte får fortsätta och jobba 
med nånting som man tycker har funkat bra och som hjälper 
ungdomar.” (idéburen)

“Göteborgs stads förmåga att hantera och samarbetet mellan

stadsdelar och social resurs är en katastrof. (…). Rent

organisatoriskt. Och att alla stadsdelar drar åt varsitt håll och

hur de ska hantera det med självbestämmande och ändå få det

att hänga ihop i den här stan, jag förstår inte hur det ska gå till.”

(idéburen)



Socialresursförvaltningen i sin tur upplevde att de har gått in i 
partnerskapets anpassnings- och avvecklingsfas med tillit till “att vi 
tillsammans skulle kunna tänka klokt”. Istället upplevde man att de 
idéburna inte var beredda att göra de nödvändiga ekonomiska uppoffringar 
och istället hoppades på det omöjliga 

Där menar kommunen att idéburnas brist på större följsamhet mot 
kommunens förslag att ytterligare sänka ersättningar, har varit en av 
de bidragande faktorerna för avslutandet av IOP Ensamkommande. 

socialresursförvaltning med som det uttrycks av dess företrädare “med
stora, tomma gapande hål” och “gick oerhört många miljoner back” för
partnerskapets skull.



”Men det här (IOP Ensamkommande) är ju lite på gränsen till

vad som behöver upphandlas,” Kommunen)

”Och vi är ju granskade av konkurrensverket för de har inte

riktigt släppt den frågan om vi har gjort rätt eller fel att

teckna IOP kring ensamkommande” (Kommunen)

Sammanfattningsvis kan sägas att IOP Ensamkommande 
äventyrades för att dess ekonomiska modell har krackelerat

“Alltså partnerskap är något helt annat än konkurrens och 
ramavtal. Ramavtal är konkurrens. IOP är partnerskap. Det är 
delaktighet, det är roligt, man blir inspirerad. Det skapar 
mervärden för både organisationerna men framförallt brukaren 
får så otroligt mycket…”(Idéburen)



Mekanisk syn Organisk syn
Mål Förvalta systemet Förbättra systemet

Definition av kvalitet Överensstämmelse med 
standard 

Kundnöjdhet

Lednings roll Kontrollera kvalitet Skapa förutsättningar för 
förbättringar

Medarbetarens roll Följa rutiner och 
etablerade arbetssätt

Skapa, följa och utveckla 
arbetssätt

Fokus i verksamheten Linjeorganisationen Processflöden

Syn på förändring Stabilitet eftersträvas Lärande eftersträvas

Källa: Eriksson (2015). Inspirerad av Spencer och Kroslid.Källa: Eriksson (2015). Inspirerad av Spencer och Kroslid.



Summering IOP

• Varför IOP?
• IOP är ett innovativt sätt att organisera samverkan och 

samproducera tjänster som kan ge bättre resultat.
• Genom IOP skapas bättre möjlighet att tillgodose behov än 

vid till exempel upphandling (flexibilitet är möjlig)

• Vad kan andra lära?
• För att få andra resultat, måste vi gå tillväga på nya sätt. Här 

har IOP Ensamkommande visat på en ny samverkansform för 
att möta samhällsutmaningar.
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Rekommendationer

Det behövs en ökad vilja och ett mod bland politiker och ledande

tjänstemän inom den offentliga sektorn att våga initiera IOP-avtal trots

juridiska oklarheter. Initierandet av IOP-samarbeten behöver stödjas av

policyentreprenörer inom bägge sektorerna och ha som utgångspunkt

att olika organisationers identitet ska bevaras, och att klimatet ska vara

präglat av tillit, öppna dialoger och en gemensam värdegrund.



Rekommendationer
För att framgångsrikt kunna genomföra ett IOP är det nödvändigt med

en partnergemensam styrning, ledning och en aktiv samordning som

bygger på vilja, tillit, ömsesidigt inflytande och kommunikation över

organisationsgränserna. Något annat som är viktigt för att lyckas med

ett IOP är att de idéburna aktörerna hittar sina unika roller i

partnerskapet och förmedlar komplementära tjänster/insatser och

därmed mervärden.



Rekommendationer

För att partnerskapet ska bli hållbart över tid och kunna anpassas efter

nya förutsättningar krävs en fortsatt gemensam vilja, tillit och

utvecklade relationer så att man hela tiden kan balansera mellan

konflikt och konsensus, och mellan kontinuitet och förändring.



Rekommendationer

Det behövs en djupare och bredare kunskap om IOP generellt inom

båda sektorerna, och i synnerhet om när och hur man kan initiera och

driva ett IOP. Detta kan erhållas genom olika former av

kunskapsutveckling och kunskapsspridning som utgår från flera

praktiska exempel på IOP-samverkan.
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