
 
 
 

Idéburet Offentligt Partnerskap-IOP 

En kvalitativ studie av IOP-samverkan i Karlstads kommun. 

Voluntary Sector Organisation Public Partnerships- IOP 
A qualitative study of IOP collaboration in Karlstad municipality. 

Carola Pettersson 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Statsvetenskap lll 

Kandidatuppsats 15 hp 

Mikael Granberg 

Malin Rönnblom 

September 2019 



	

Abstract 
 

Voluntary Sector Organisation Public Partnerships (IOPs) are a new form of 

collaboration for voluntary and public organisations, which aim to give financial 

support ta a welfare service provided by the voluntary actor. The aim of this study is 

to examine the importance of voluntary organisations in the modern welfare state. 

The importance they have as welfare producers. In this study i have chosen to look 

at how Karlstad municipality works with IOP cooperation. My theoretical starting point 

of this study have been the concept of social capital and how IOP collaboration works 

from a trust perspective. 

 

I have used both document study and interviews to answer my purpose. I have 

interviewed both officials in Karlstad municipality and representatives of the voluntary 

organisations that have IOP cooperation with the municipality in Karlstad. The 

conclusion I have found here is that Karlstad municipality and the three voluntary 

organisations I met, have a good collaboration with a high level of trust between 

them. But there is also some dissatisfaction that it is the municipality that benefits 

most from the cooperation.  

 

Another conclusion is that IOP collaboration has a great impact on the individuals 

who get help through the voluntary organisations. The study shows that many of 

these individuals would be completely helpeless unless the voluntary organisations 

improve their work. 

 

Keywords: Public-voluntary sector relations, IOP, public sector, voluntary 

organisations, civic socaiety, social capital,  
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer arbetets problemformulering, syfte och frågeställningar att 

presenteras. Därefter följer en presentation av tidigare forskning och på vilket sätt 

uppsats kan bidra till denna forskning. För att skapa en bättre förståelse för 

bakgrunden till arbete kommer kapitlet att avslutas med en kort historisk presentation 

av den svenska folkrörelsen och civilsamhällets framväxt och definition av några 

centrala begrepp. 

	

1.1 Problemformulering 
Den politiska arenan i Sverige har genomgått förändringar de senaste årtiondena och 

den svenska välfärdsmodellen är inte lika tydlig som tidigare. Intåget av governance- 

perspektivet har i viss mån påverkat synen på att de offentliga institutionerna. 

Kommunallagen1 från 1991 och New Public Management2  är två typfall på hur 

välfärdsstaten till viss del har reformeras. Policyprocesser har i allt större 

utsträckning präglats av en tilltagande närvaro av framförallt marknadsaktörer och 

aktörer från civilsamhället.3 Ur ett historiskt perspektiv har civilsamhället varit en 

viktig aktör när det gäller att producera välfärdstjänster. Under 1800-talets slut och 

1900-talets början var det civilsamhället som stod för den största delen av den 

sociala verksamheten.4 När det svenska folkhemmet växte fram tog staten över som 

producent av välfärdstjänsterna. I modern tid är det kommunerna som haft den 

övergripande rollen och ansvaret för att tillgodosett medborgarnas behov av vård, 

omsorg och service.5  

 

I och med att behoven i välfärdsstaten förändrats och att det även har skett en 

förändring av hur staten styr och organiserar sin verksamhet så har civilsamhället 

																																																								
1 För vidare läsning se: Montin, Stig, & Granberg, Mikael, Moderna kommuner, 4., första upplagan, 
Stockholm, Liber, 2013. 
2 Ett samlingsbegrepp vars innebörd handlar om att omforma den offentliga sektorns styrning till att 
mer likna målsättningen inom det privata näringslivet. För vidare läsning: Karlsson, Tom, S., New 
Public Management: ett nyliberalt 90-talsfenomen? Lund, Studentlitteratur, 2017. 
3 Pierre, Jon & Peters, Guy, B., Governance. Politics and the state, Basingstoke, Palegrave 
Macmillan, 2000, s. 75ff. 
4 Prop. 2009/10:55, En politik för det civila samhället, sid 24ff. 
5 Lundquist, Lennart, Fattigvårdsfolket: ett nätverk i den sociala frågan 1900-1920, Lund, Lund 
University Press, 1997, s. 374. 
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återigen kommit att spela en viktig roll som utförare av olika sociala tjänster.6 Den 

stora ökning av äldre personer i samhället och en ökad flyktingström är några av de 

faktorer som gjort att kraven på de sociala verksamheterna ökat. Stat, landsting och 

kommuner har haft svårt att mobilisera tillräckliga resurser för att ensamma kunna 

hantera dessa förändringar. Det har blivit allt vanligare att myndigheter och 

kommunala förvaltningar upphandlar delar av sin verksamhet. En svårighet för de 

idéburna organisationerna när de säljer välfärdstjänster till den offentliga sektorn är 

hur de ska göra detta samtidigt som de bevarar sin självständighet och sitt självstyre. 

Denna självständighet är av stor vikt för dessa organisationer då hela deras grund 

vilar på att kunna bedriva intressesamarbete och samtidigt ha möjlighet att kritisera 

det offentliga. För att hitta en lösning på detta så togs det fram en modell för 

tecknande av idéburna offentliga partnerskap- IOP. Där kan de inblandade parterna 

både kunskapsmässigt och finansiellt bidra med lösningar som gynnar dem alla. 

Under de senaste årtiondena har detta varit en viktig samarbetsform för att 

upprätthålla samhällsservice inom olika personalintensiva omsorgsförvaltningar.7  

 

Forskning om Idéburet offentligt partnerskap- IOP visar att det blivit allt viktigare att ta 

tillvara det engagemang, den idérikedom och den förmåga som de idéburna 

organisationerna innehar. Detta för att gemensamt hantera förändringar och 

utmaningar i välfärdsstaten. 8  Regeringen skriver i: Överenskommelsen mellan 

regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges 

Kommuner och Landsting, att idéburna sektorn återfinns inom stora delar av det 

svenska samhället med en mängd olika uppdrag och verksamheter. Det är viktigt att 

utgå från hela den ideella sektorns bredd och förutsättningar och att de olika 

organisationerna ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sin värdegrund. 9  Utifrån 

diskussionen om att civilsamhället och idéburna organisationerna fått en allt större 

roll när det gäller utförandet av välfärdstjänster i Sveriges kommuner, är det av 

																																																								
6 Skr. 2008/09:207, Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala 
området och Sveriges kommuner och landsting, Regeringskansliet, s.5. 
7 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, I vård med omsorg- 
möjligheter och hinder: betänkande från Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, I SOU 
2007:37, Stockholm, Fritze, 2007, s194. 
8 Aflaki, Inga, N., Schneider, Lotta, Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Idéburet offentligt 
partnerskap- Lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandling, 
Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg, Chalmers Universitet, 
Göteborg, 2018, s. 46f. 
9 Skr. 2008/09:207, Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala 
området och Sveriges kommuner och landsting, Regeringskansliet, s.5f. 
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intresse att studera detta samarbete. Hur har samarbetet med IOP växt fram och 

vilka motiven låg bakom. Eftersom kommunerna sköter stora delar av den sociala 

verksamheten så har jag studerat IOP- samverkan på kommunal nivå. Den största 

delen av den forskning som finns gällande IOP är gjord på större kommuner med 

flera olika IOP- avtal.10 Med denna studie vill jag bidra till kunskapen om IOP genom 

att titta på en mindre kommun och studera hur IOP som samverkansform fungerar 

här. Utifrån detta resonemang har jag valt att titta på Karlstads kommun som i 

dagsläget har fem IOP- samarbeten.11  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att titta på hur samarbetsformen med IOP växt fram och vilka 

motiv som fanns. Jag ämnar även titta på om det finns en tillit mellan de olika 

parterna inom IOP-samverkan. Både mellan de idéburna organisationerna och de 

statliga myndigheterna och mellan de idéburna organisationerna och de människor 

som får hjälp och stöd genom dem. 

 

Med utgångspunkt i mitt syfte blir mina frågeställningar följande: 

 

• Hur har samarbetsformen med IOP växt fram och vilka var motiven? Hur 

jobbar Karlstad kommun med IOP? 

 

• Hur upplever parterna, Karlstad kommun och de idéburna organisationerna, 

att samverkan genom IOP fungerar? Hur ser tilliten ut dem emellan? 

 

• Anser parterna inom IOP- samverkan att deras arbete har betydelse för tilliten 

hos de brukare som kommer i kontakt med den idéburna organisationen?  

																																																								
10 Se till exempel: Aflaki, Inga, N., Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Utmaningar och 
framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet offentligt partnerskap, Ett 
kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg, Chalmers Universitet, 
Göteborg, 2017: Aflaki, Inga, N., Schneider, Lotta, Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Idéburet 
offentligt partnerskap- Lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med 
upphandling, Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg, Chalmers 
Universitet, Göteborg, 2018: Smedberg, Josefin, Voluntary sector organisation public partnership 
(IOPs)- enabling or undermining the democratic voice of voluntary organisations? Lund University, 
2016. 
11 Karlstads kommun har IOP-avtal, med Internationella Qvinnoföreningen, BUFFF och Alla kvinnors 
hus, Hela människan RIA och IOGT- NTO Trossen. 
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1.3 Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning om IOP och dess betydelse för det svenska samhället. 

Stora delar av forskningen på området pekar mot att IOP kan bana väg för en ny 

riktning inom den svenska välfärden och att IOP som samarbetsform kan vara en av 

lösningarna till att möta nya samhällsutmaningar. IOP ses många gånger som ett 

intressant alternativ till att utforma och bedriva omsorg i välfärden. Den forskning 

som finns på området är i huvudsak gjord på större kommuner som genom sin 

storlek bedriver en rad olika IOP- samarbeten.12  

 

Största delen av den forskningen som finns om IOP visar på att denna typ av 

samarbete för producerandet av välfärdstjänster är både angeläget och 

problematiskt. En rapport skriver att offentlig politik som syftar till att stärka men 

också påverka civilsamhället har en lång historia i Sverige. Detta har till största delen 

varit ett positivt samarbete.13 Samtidigt har denna styrning inneburit en fara med att 

styra för hårt eller att styra fel. Samspelet mellan de idéburna organisationerna och 

den beslutande makten, där de olika parterna har olika mål att jobba mot, kan lätt 

leda till spänning. Forskningen pekar därför på att det är viktigt för parterna att känna 

till denna konflikt för att få tillstånd ett lyckat samarbete. Det är också viktigt att de 

idéburna organisationerna inte förvandlas till underleverantörer för att verkställa 

politiska agendor. Detta skulle i förlängningen leda till att hela grundidén med dessa 

verksamheter gick förlorad.14 

 

Det finns också andra problem och svårigheter för IOP- samverkan. Det har bland 

annat riktats kritik mot att de juridiska ramarna för tecknandet av avtalen är otydliga. 

Ett annat problem som diskuteras är att parterna i samarbetet måste kunna arbeta 

tillsammans och hela tiden anpassa verksamheten efter varandra och nya 

förutsättningar som kan dyka upp. Detta kan många gånger vara problematiskt om 

																																																								
12 Se till exempel: Aflaki, Inga, N., Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Utmaningar och 
framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet offentligt partnerskap, 
Göteborg, 2017: Aflaki, Inga, N., Schneider, Lotta, Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Idéburet 
offentligt partnerskap- Lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med 
upphandling, 2018: Smedberg, Josefin, Voluntary sector organisation public partnership (IOPs)- 
enabling or undermining the democratic voice of voluntary organisations? 2016. 
13 Lundåsen, Wallman, Susanne & Trägårdh, Lars, Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit, 
Stockholm, Ersta Sköndal högskola, 2015, s.26f. 
14 Lundåsen, Wallman, Susanne & Trägårdh, Lars, Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit, 
2015, s.27.  
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det inte finns en god relation och en tillit mellan de olika parterna i avtalet.  Problem 

med att upprätthålla stabila och hållbara partnerskap som nämns i rapporten 

Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett 

idéburet offentligt partnerskap är: ”misslyckade försök att uppnå samsyn, problem 

med att organisera delat ansvar och uppnå jämbördiga relationer samt avsaknad av 

externt stöd”.15 Inom tidigare forskning lyfts tilliten mellan de olika parterna som en 

grundläggande faktor för att initiera och bedriva ett framgångsrikt partnerskap. Det är 

viktigt att det finns en tillit mellan de olika individerna i partnerskapet, både mellan de 

olika utförarna av partnerskapet men också mellan utförare och de brukare som får 

hjälp och stöd genom partnerskapet.16 

 

Tidigare forskning påvisar att partnerskapet har varit en stor framgång framförallt när 

det gäller dess bidrag till brukarna. Här hänvisar jag till forskning kring 

ensamkommande i Göteborg men det finns andra forskningsresultat som visar på 

samma resultat. Genom de idéburna aktörernas samverkan med de statliga 

myndigheterna så klarades det tuffa uppdraget med att hitta boendeplatser till de 

ensamkommande i Göteborg. Detta har stor betydelse för dessa individers möjlighet 

att påbörja en integration i det svenska samhället.17  

 

1.3.1 Bidrag till tidigare forskning 
Med utgångpunkt i den redovisade tidigare forskningen bidrar denna uppsats till öka 

förståelse för hur IOP-samverkan fungerar i en mindre kommun. I detta fall Karlstad. 

Vid genomgången av tidigare forskning har jag inte funnit någon studie som gjorts på 

en kommun av Karlstads storlek, utan den forskning som finns är gjord på större 

kommuner som till exempel Malmö och Göteborg. Studien bidrar till forskningen på 

området genom att studera hur en mindre kommun jobbar med IOP. Karlstads 

kommun, med sina fem IOP- avtal, är en förhållandevis liten aktör i sammanhanget. 

																																																								
15 Aflaki, Inga, N., Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Utmaningar och framgångsfaktorer för att 
initiera, genomföra och anpassa ett idéburet offentligt partnerskap, 2017, s. 11.  
16 Aflaki, Inga, N., Schneider, Lotta, Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Idéburet offentligt 
partnerskap- Lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandling, 
Göteborg, 2018, s.30. 
17 Aflaki, Inga, N., Schneider, Lotta, Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Idéburet offentligt 
partnerskap- Lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandling, 
Göteborg, 2018, s.46. 
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Som påvisats ovan så pekar tidigare forskning mot att tillit är en viktig faktor när det 

gäller lyckade och långtgående partnerskap. Genom att undersöka om det finns en 

hög grad av tillit mellan parterna i IOP- samverkan i Karlstads kommun så kommer 

mitt resultat att visa på om så är fallet även här. Beroende på resultatet så kan 

studien ge en starkare legitimitet åt slutsatsen att tillit är av stor betydelse i 

partnerskapet. Skulle motsatsen visa sig, att det inte finns en hög tillit mellan 

parterna inom IOP-samverkan i Karlstad, så är detta en intressant utgångspunkt för 

kommande studier. Studien har sin utgångspunkt i Governance- perspektivet. Detta 

för att det bidrar till att skapa en förståelse för den förskjutning som ägt rum i den 

svenska välfärden.  

 

I arbetet ämnar jag också studera tilliten mellan parterna i IOP- samverkan. Tilliten 

undersöks utifrån begreppet socialt kapital och då utifrån Robert D. Putnam och Bo 

Rothstein perspektiv på begreppet. Både Putnam och Rothstein är överens om att 

tilliten till andra människor samt tilliten till samhällets institutioner är viktiga faktorer 

för att ett samhälle ska fungera så bra som möjligt. Samhället gynnas av att 

människor litar på varandra i hög grad och alla former av samarbete blir enklare då 

det finns en högre grad av tillit. Utifrån detta perspektiv kommer tilliten mellan 

parterna inom IOP-samverkan i Karlstads kommun att studeras. Jag kommer också 

att titta på tilliten som de idéburna organisationerna skapar i förhållande till sina 

brukare. I studien förs det också en diskussion om ”bridging” och ”bonding”. Ett 

synsätt som är mycket intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Detta visar på 

att det sociala kapitalet och tilliten kan påverka samhället både positivt och negativt. 

 

Det är dessa två teorier som genomsyrat arbete med allt från val av material och 

utformning av intervjufrågor och slutligen utgjort den centrala aspekten i tolkningen 

och analysen av materialet.  

	

1.4 Bakgrund 
De klassiska folkrörelserna har haft en stor betydelse för det svenska samhällets 

uppbyggnad. Under 1800-talet förändrades Sverige snabbt. Under flera hundra år 

hade adeln och kungen styrt landet och haft stora ekonomiska privilegier. Men i takt 

med att kraven på alla människors lika värde spreds över världen ökade kraven även 
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i Sverige på större frihet och politiskt inflytande.18 Den klassiska folkrörelsen bildades 

under senare delen av 1800-talet. Det var frivilliga demokratiska organisationer med 

politiska-, religiösa- eller sociala idéer. Folkrörelsen växte fram som en proteströrelse 

mot det rådande politiska etablissemanget. Människor gick samman för att kämpa för 

bättre arbetsförhållanden och politiskt inflytande.19 Alkoholproblem, usla arbetsvillkor, 

kvinnoförtryck var några av de samhällsproblem som folkrörelsen tog sig an. Tanken 

på att kunna förändra om man gick ihop och samarbetade växte sig allt starkare 

under denna tid. 20  Frikyrko-, nykterhets-, kvinno-, och arbetarrörelsen var stora 

organisationer som bildades under 1900-talets början. Men även idrotts- och 

bonderörelsen brukar räknas till de klassiska folkrörelserna. Den svenska 

folkrörelsen fick mycket inspiration från både England och USA. Upplysningen och 

väckelserörelsen var en annan stark drivkraft för folkrörelsens utveckling och 

framväxt. Vid första världskrigets slut hade folkrörelsen växt sig stark i det svenska 

samhället och man räknar med att var fjärde svensk var medlem i någon av dessa 

organisationer. Tack vare den höga andelen medlemmar och omfattande aktiviteter 

kom folkrörelsen att nå långt utanför de egna medlemsleden. Detta innebar att stora 

delar av befolkningen kom i kontakt med den på ett eller annat sätt. I folkrörelsens 

spår växt det också fram en omfattande lokal verksamhet som utvecklade en stark 

tradition av demokratiska mötesformer. Folkrörelsen blev en stark kraft i samhället 

och var inte enbart en drivande faktor till att utveckla demokratin som 

organisationsform. Många av de politiska aktiva som senare kom att driva igenom 

den politiska demokratin och bemanna de olika institutionerna har sitt ursprung här. 

Folkrörelsen kom att bli en integrerad del av den politiska beslutsprocessen och 

inledde samarbete med staten. Företrädare för olika centrala intressen som till 

exempel arbete och jordbruk deltog i det officiella beslutsfattandet. Vilket ledde till 

inflytande och stark förankring hos stora medborgargrupper.21  

 

Ur ett historiskt perspektiv så var det de olika ideella föreningarna som var pionjärer 

och skötte stora delar av den sociala verksamheten, så som äldrevård och 

barnomsorg, i Sverige vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Den växande 
																																																								
18 Sveriges Riksdag, Folkrörelsernas tid: Ja, Må den leva! Demokratin uti hundrade år, 
https://firademokratin.riksdagen.se/tema/demokratins-genombrott/folkrorelsernas-tid/, Sveriges 
Riksdag, Stockholm, 2018. 
19 Prop. 2009/10:55, En politik för det civila samhället, Stockholm, Regeringen, sid 24ff. 
20 Sveriges Riksdag, Folkrörelsernas tid: Ja, Må den leva! Demokratin uti hundrade år, 2018.  
21 Prop. 2009/10:55, En politik för det civila samhället, sid 24ff. 
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folkrörelsen bidrog till framväxten av nätverk som engagerade sig i sociala frågor. Då 

denna service ansågs fungera bra utan statlig inblandning ansåg många att staten 

bara skulle ha ett begränsat ansvar för sociala frågor. Detta kom att leda till att dessa 

frågor länge sköttes av kyrkor och ideella organisationer med lokal förankring. Som 

jag nämnde ovan fanns det redan på denna tid en nära koppling mellan ideella 

organisationer och offentliga myndigheterna. De ideella organisationerna fungerade 

också som en röst åt de fattiga som annars hade svårt att komma till tals i samhället. 

När Per Albin Hansson senare lade grunden för folkhemmet och 40 år av 

socialdemokratiskt styre, genom socialförsäkringssystem och generella bidrag, tog 

staten över som producenter av välfärdstjänster. Sedan den moderna välfärdsstaten 

växt fram i Sverige så är det kommunerna som haft den övergripande rollen och 

ansvaret för att tillgodosett medborgarnas behov av vård, omsorg och service.22 

 

1.5 Definition av civilsamhället och idéburna organisationer 
Civilsamhället och de idéburna organisationerna har återigen börjat utmärka sig som 

en betydelsefull producent av välfärdstjänster i Sverige. 23  Vad innebär då 

civilsamhället? I mitt arbete har jag använt mig av följande definition: 

 

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, 

marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer 

agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar 

bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även 

nätverk, upprop och andra aktörer.24  

 

Till det civila samhället hör bland annat de idéburna organisationer som verkar som 

aktörer inom välfärden i mitt arbete har jag utgått från följande definition av idéburna 

organisationer: 

 

Med idéburna organisationer avses här organisationer inom den ideella sektorn 

och den kooperativa rörelsen. Organisationerna kan vara vinstdrivande och har 

generellt någon form av mer allmänmänskliga uppdrag, utan att vara statliga eller 

																																																								
22 Lundquist, Lennart, Fattigvårdsfolket: ett nätverk i den sociala frågan 1900-1920, 1997, s. 374. 
23 Lundquist, Lennart, Fattigvårdsfolket: Ett nätverk i den sociala frågan 1900-1920, 1997, s. 374f. 
24 Prop. 2009/10:55, En politik för det civila samhället, s. 1. 
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kommunala. De är självstyrande och har ofta inslag av idealitet samt bedrivs ofta 

med en ideologisk medvetenhet. Den verksamhet som bedrivs av och inom dessa 

organisationer kan beskrivas som idéburen verksamhet.25  

 

2. Teoretiskt ramverk 
Här följer en presentation av den teoretiska ansats arbetet har sin utgångspunkt i. 

Efter en genomgång av val av teori följer en presentation av teorierna governance 

och socialt kapital. 

 

2.1 Val av teori 
Den teori som väljs för ett arbete har stor betydelse för det resultat som senare 

kommer att presenteras. Utifrån olika teorier kan samma material tolkas på vitt skilda 

sätt. Val av teori grundar sig i uppsatsens problembild, att statens sätt att styra och 

organisera verksamheten har genomgått förändringar och att idéburna organisationer 

återigen börjat spela en viktig roll som välfärdsproducenter. Tidigare forskning inom 

IOP visar på att tillit mellan parterna i avtalet är av stor relevans för ett lyckat 

partnerskap. Utifrån detta synsätt har arbetet sin utgångspunkt i governance- 

perspektivet och i teorin om socialt kapital och tillit. Begreppet socialt kapital är ett 

omdebatterat begrepp med en rad olika infallsvinklar. För att begränsa mig i arbete 

har jag fokusera på Robert D. Putnams och Bo Rothsteins definition av socialt 

kapital. Detta val är gjort eftersom detta perspektiv av det sociala kapitalet och tilliten 

är relevant för att kunna besvara arbetets syfte och forskningsfrågor. När 

intervjufrågorna utformats och dokumenten tolkas har denna teoretiska utgångspunkt 

legat som en grundsten för att intervjuerna och dokumenten ska ge en så bra och 

relevant information som möjligt och utgöra en trovärdig empirisk grund för arbete.  

	

2.2 Från ”government” till ”governance 
Statens roll har förändrats över tid. Under de senaste årtiondena har det skett 

förändringar i statens styr- och regleringssystem. Det är flera olika sammanvävda 

																																																								
25 Skr. 2008/09:207, Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala 
området och Sveriges kommuner och landsting, Regeringskansliet, s.50f.  
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förändringar i samhället som har orsakat den framväxande governanceprocessen. 

Bland flertalet av de länder med en väl fungerande demokrati har begreppet 

governance haft en stor betydelse i analyser av hur samhället styrs och 

organiseras.26  Det är både finansiella och ideologiska aspekter som lagt grunden till 

begreppets framväxt. Såsom den ekonomiska globaliseringen, nyliberalism och New 

Public management. Det har också ägt rum en ökad individualisering i samhället, 

minskat förtroende för statliga myndigheter och framväxten av civilsamhällets 

intresseorganisationer har påverkat förutsättningen för statlig styrning.27 Dels tar det 

sitt uttryck i ett ökat och allt mer betydelsefullt samarbete över nationsgränserna. 

Dels i ett ökat tryck från det egna landet och olika berörda samhällsaktörer så som 

privata företag, ideella organisationer och enskilda medborgare som ställer högre 

krav på att få vara med och påverka den politiska processen.28 Ett mer liberalt 

synsätt har växt fram där det riktas kritik mot statens dominans och en finansiell 

avreglering har ägt rum. Denna utveckling skulle kunna sammanfattas som ett skifte 

från ”government to governance”.29 I allt större utsträckning präglas policyprocesser 

av en tilltagande närvaro av framförallt marknadsaktörer och aktörer från 

civilsamhället, i allt från problemformulering och agendasättande ända ut till 

implementering, skötsel och myndighetsutövning. Staten får genom denna 

förskjutning en mer samordnande roll och flera offentliga nivåer ges ökat inflytande 

på bekostnad av den nationella nivån. 30 Governance- perspektivet har varit utsatt för 

en omfattande forskningsdiskussion med flera ingångar, men grundproblematiken 

har sammanfattats på ett bra sätt av Jon Pierre och Guy Peters som poängterade att 

den politiska makten och staters institutionella kapacitet härleds i mindre och mindre 

utsträckning ur statens formella konstitutionella makt, utan mer ur en förmåga att 

hålla samman och koordinera resurser och intressen från offentliga och privata 

aktörer.31 

 

																																																								
26 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s192. 
27 Pierre, Jon & Peters, Guy, B., Governance. Politics and the state, 2000, s. 52ff. 
28 Hvinden, Bjørn & Johansson Håkan, Citizenship in the nordic welfare states: Dynamics of choice, 
duties and participation in a changing Europa, Abingdon, Routledge, 2007, s.9. 
29 Johansson, Håkan, Kassman, Anders & Scaramuzzino, Roberto, Staten och det civila samhällets 
organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle- perspektiv på en överenskommelse, publicerad av 
Överenskommelsen, 2011, s. 39f. 
30 Pierre, Jon & Peters, Guy, B., Governance. Politics and the state, 2000, s. 75ff. 
31 Peters, Guy & Pierre, Jon, Developments in intergovernmental relations: Towards multilevel 
governance, Policy and Politics, Vol 29, No 2, 2001, s.115. 
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Governance är ett begrepp som kan vara otydligt eftersom det finns många olika sätt 

att se på governance och dess påverkan på samhället. Ett av dessa synsätt beskrivs 

av Pierre och Peters.32 De ser på governance som ett nätverk. Governancenätverket 

består av en mängd olika aktörer, bland annat institutioner och olika organiserade 

intressen. Om dessa nätverk är nått nytt är det många forskare som ifrågasatt. Pierre 

och Peter beskriver governancenätverken som nya i sin roll och sina mål men inte i 

sin form.33 Sverige har en historia av där staten haft ett nära samarbete med olika 

föreningar och frivilligorganisationer. Att dessa organisationer haft möjlighet att 

påverka under hela beslutsprocessen är ingen ny företeelse.  

 

Det riktas också kritik mot governancenätverken. Jon Pierre är, som nämns ovan, en 

av de forskare som tillsammans med Guy Peters lyfter fram dessa nätverk. Samtidigt 

riktar han kritik mot detta sätt att organisera statens styrning. Han menar att det finns 

problem och faror som är viktig att känna till. Han skriver följande: ”these 

organizations may be internally open but offer very little transparency to those 

outside the network […] Democracy as an option is not a very satisfactory 

arrangement if we want networks to assume a larger role in democratic 

governance”.34  Pierre menar att governancenätverkets slutna karaktär innebär att 

det inte finns garantier för att de kommer att sträva mot öppenhet och transparens. 

Han menar att eftersom de har möjlighet att välja om de vill vara öppna eller inte och 

att detta är en demokratisk grundsten, så är det inte tillräckligt för att säkra en 

demokratisk stabilitet. Han har även riktat kritik mot governancenätverkets informella 

karaktär då det gäller deltagande. Pierre skriver att det ökade inflytandet för vissa 

aktörer inte automatiskt innebär att deltagandet sker på jämlika grunder. Eftersom 

avsaknaden av formalitet inte gör att lika röst kan garanteras.35 Denna kritik mot 

governance är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och utifrån att anta ett kritiskt 

förhållningssätt till forskning är den viktig att nämna i sammanhanget. Diskussionen 

om governance har sin utgångspunkt i uppsatsens problembild och syftar till att 

skapa en förståelse för statens sätt att styra och organisera sin verksamhet. Jag har i 

min fortsatta framställning av governance- perspektivet och dess utveckling i Sverige 

																																																								
32 Pierre, Jon & Peters, Guy, Governance, Politics and the state, 2000. 
33 Pierre, Jon & Peters, Guy, Governance without Government? Journal of public administration 
research and theory, Vol. 8, No.2, 1998, s.14. 
34 Pierre, Jon, New Governnce, new Democracy? Working paper series, 2009:4, s.15. 
35 Pierre, Jon, New Governnce, new Democracy? 2009, s. 15. 
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fokuserat på den svenske professorn Erik Amnås tämligen positiva synsätt på 

governance. Detta för att denna del av hans forskning har sitt ursprung i det svenska 

samhället och ger en bra utgångspunkt för att skapa förståelse kring mitt 

forskningsområde. 

 

2.2.1 Sverige och governance 
Ur ett historiskt perspektiv så är förskjutning mot att idéburna organisationer bedriver 

olika sociala verksamheter ingen ny företeelse i Sverige. Den politiska 

beslutsprocessen har haft ett tätt samarbete med intresseorganisationer från både 

den privata och civila sektorn. Det kan mer ses som ett skifte där olika sociala 

verksamheter återigen förs över till de idéburna organisationerna från välfärdsstaten. 

Detta har skett då staten saknar både resurser och legitimitet i tillräcklig omfattning 

för att ensam sköta styrningen och samhällsförvaltningen av dessa tjänster. Detta 

samarbete inom den sociala sektorn har gett staten en roll där de mer hålla samman 

och koordinera resurser från offentlig och privata aktörers intresse.36 Governance 

handlar om att anpassa sina arbetsformer för att passa bättre till de nya 

förutsättningarna som gäller. Staten styr mer och mer genom andra och har på så 

sätt fått en viktig roll som en samarbetspartner som skapar bra och gynnsamma 

förutsättningar för andras agerande.37 Governance handlar om att tillföra legitimitet 

och vinna medborgarnas förtroende för olika politiska åtgärder genom att visa dess 

vikt och mervärden för medborgarna. Det framväxande governancebaserade styret 

har också påverkat Sveriges styrning. Under de senaste årtiondena har det ägt rum 

en avkorporativisering och framträdande pluralism. Sverige har genomgått en 

omfattande strukturomvandling. I och med EU-medlemskapet under 1990-talets mitt 

har en regionaliserings- och decentraliseringsprocess ägt rum. Det har skett en 

förskjutning där makten delegeras till enskilda myndigheter. Ett ökat självstyre i 

kombination med en ökad självständighet innebär en upplösning av statens tidigare 

mer centralistiska styre. Det har skett en allt större inblandning av privata aktörer i 

beslutsprocessen och de olika aktörerna måste förhandla och samarbeta för att nå 

gemensamma lösningar. 38  Erik Amnå sammanfattar fördelen med en mer 

																																																								
36 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s194f. 
37 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s202. 
38 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s.203ff. 
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governanceinriktad styrmodell på följande sätt och menar att denna form av 

styrmodell främjar utvecklingen av det sociala kapitalet: 

 

De demokratiska argumenten för governance handlar i första hand om värdet att fler 

får tillgång till de offentliga besluten. Det ökar inte bara kompetensen och 

kunskapen utan också representativiteten. Fler berörda medborgargrupper 

involveras och görs delaktiga. De tränar sig i att delta i politiskt beslutsfattande. De 

uppövar tolerans och sina färdigheter att lösa konflikter fredligt. De utvecklar också 

den mellanmänskliga tillit som sammanfattas i termer av socialt kapital, vilket i sin 

tur gör att såväl samhällslivet som affärslivet kan sänka sina transaktionskostnader. 

Mångas medverkan motverkar hemlighetsmakeri och ljusskygga uppgörelser. 39  

 

2.3 Socialt kapital 
Socialt kapital har blivit ett alltmer populärt begrepp och används som en samlad 

beteckning för, social sammanhållning, social integrering, socialt stöd och socialt 

nätverk.40 Socialt kapital handlar om resurser knutna till sociala relationer. Det kan 

handla om relationer till familj, släkt, vänner, frivilligorganisationer, arbetsplatser med 

mera. Alla samhällen är beroende av tillit för att kunna fungera. Mycket forskning 

tyder på att de samhällen som har störst social jämlikhet lyckas bäst med att skapa 

sammanhållning och tillit. Om skillnaden mellan människor blir alltför stora så tycks 

det också bli allt svårare att lita på varandra. 41  I boken Socialt kapital- i ett 

välfärdsperspektiv beskriver författarna en händelse om en bonde som skadar sig så 

han inte kan driva sin gård under ett helt år. Hans grannar turas om att hjälpa honom 

så att gården kan drivas vidare. Hade de inte gjort detta hade han antagligen fått 

avveckla stora delar av gården. 42  Detta är vad socialt kapital handlar om. Ett 

ömsesidigt beroende som kommer oss tillgodo när vi är i behov av det.  

 

Det är främst tre personer som drivit fram det sociala kapitalet i ljuset. Den franske 

sociologen Pierre Bourdieu började använda begreppet redan på 1980-talet. Men 

eftersom hans arbete var på franska fick det inte så stort genomslag till en början.43 

																																																								
39 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s 207. 
40 Starrin, Bengt & Rønning, Rolf, Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv, Malmö, Liber, 2011, s.9. 
41 Starrin, Bengt & Rønning, Rolf, Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv, 2011, s. 11f. 
42 Starrin, Bengt & Rønning, Rolf, Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv, 2011, s. 23. 
43 Starrin, Bengt & Rønning, Rolf, Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv, 2011, s. 25. 
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Några år senare, 1988, publicerade samhällsvetaren James Coleman ett arbete om 

socialt kapital. Detta har kommit att bli ett av de mest citerade verken inom 

området.44  I sin bok Foundations of social theory presenterar han sin syn på socialt 

kapital.45 Enligt Coleman är utgångspunkten i diskussionen om det sociala kapitalet 

att: ”individer inte agerar oberoende av varandra och att deras olika målsättningar 

inte kan nås oberoende av andra aktörer.” 46  Men det var först 1993, när den 

amerikanska professorn i statsvetenskap, Robert D. Putnam, publicerade sitt verk 

Making democracy work: Civic traditions in modern Italy47 som begreppet om socialt 

kapital fick sitt stora genombrott.48  

 

2.3.1 Putnams perspektiv på socialt kapital 
Det var alltså den amerikanske professorn Robert D. Putnam som stod för det stora 

genomslaget när det gäller teorin om socialt kapital. Hans första stora verk, Making 

Democracy Work49 kom ut 1993. Här gör Putnam en jämförelse mellan norra och 

södra Italien. Boken handlar om effekterna av en decentraliseringsprocess som ägde 

rum i Italien i början av 1970-talet. Putnam och hans kollegor undersökte vad som 

hände med denna reform och varför den demokratiska processen fungerade 

avsevärt bättre i vissa regioner. Den slutsats som Putnam kommer fram till är att 

norra Italien har större och mer utbrett socialt kapital. I dessa delar av landet finns ett 

etablerat och väl fungerande socialt nätverk och en tillit mellan aktörerna. Något som 

inte återfinns på samma sätt i södra Italien. Det sociala kapitalet bidrar till ett 

kollektivt handlande vilket gör att det är mycket lättare att samordna olika aktiviteter 

och insatser.50 Putnam definierar det sociala kapitalet på följande sätt: ”Drag hos 

sociala organisationer som tillit, normer och nätverk, vilket kan förbättra samhällets 

effektivitet genom att underlätta samordnande handlingar”.51  

Ännu mer uppmärksammat blir teorin om det sociala kapitalet när Putnam 
																																																								
44 Starrin, Bengt & Rønning, Rolf, Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv, 2011, s. 25. 
45 Coleman, James, S., Foundations of social theory, New ed., Cambridge, The Belknap Press, 1994. 
46 Coleman, James, S., Foundations of social theory, New ed., 1994. 
47 Putnam, Robert, D., Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, New York, University 
Press, 1993. 
48 Rothstein Bo, Socialt kapital – ett genombrott for en ny samhällsvetenskaplig teori, i Holmberg, 
Sören & Weibull, Lennart (red.) Det våras för politiken, SOM-institutet, Göteborgs universitet, 2002, s. 
309. 
49 På svenska: Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i Italien, 1993. 
50 Putnam, Robert, D., Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, 1993. 
51 Putnam, Robert, D., Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, 1993, s169. 
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publicerade sitt andra stora verk Bowling alone: Americans declining social capital.52 

Här hävdar Putnam att det sociala kapitalet i USA påtagligt minskat sedan 

femtiotalet. Detta visar han på genom att ge exempel på amerikanernas bowling 

vanor. Putnam skriver att amerikanen fortfarande bowlar flitigt men till skillnad från 

tidigare sker bowlandet inte i olika klubbar eller grupper där man kan knyta sociala 

kontakter. Numera bowlar amerikanen en och en. Han hävdar att från att ha varit ett 

folk som har varit mycket aktiva i olika frivilligorganisationer har amerikanarna blivit 

ett folk som allt mer isolerar sig. Han skriver att valdeltagande och andra politiska 

aktiviteter har minskat. Vänner och bekanta besöker varandra allt mer sällan och det 

blir mer ovanligt att familjer äter middag tillsammans. Människor engagerar sig inte 

längre i samma utsträckning i frivilligorganisationer och välgörenhet. Han menar att 

det mellanmänskliga förtroendet har minskat. Putnam menar att ett sjunkande socialt 

deltagande gör att man får minskad tillit till andra och minskad tilltro till andra 

människors ärlighet.53 I Den ensamme bowlaren ger Putnam en definition av det 

sociala kapitalet som citerats många gånger: ”[…] band mellan individer- sociala 

nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem”54 

 

2.3.2 Rothsteins perspektiv på socialt kapital 
Den svenske professorn Bo Rothstein har också haft en stor betydelse för 

definitionen av socialt kapital. Han har riktat kritik mot Putnam och hans definition av 

begreppet.55 Rothstein hävdar att det inte är deltagandet i olika organisationer och 

nätverk som får individer att lita på varandra. Han hävdar att detta samband inte 

existerar. Han menar att det inte är själva deltagandet i sig som ökar människors 

benägenhet att lita på varandra. Det är människor som redan i unga år är så kallade 

”höglitare” som oftast går med och är aktiva i olika organisationer och nätverk.56 

Rothstein menar istället att det sociala kapitalet skapas genom rättvisa och 

välfungerande institutioner. Institutioner som fungerar och inte är korrupta är av 

																																																								
52 På svenska: Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och 
förnyelse, 2000. 
53 Starrin, Bengt & Rønning, Rolf, Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv, 2011, s 31. 
54 Putnam, Robert, D., Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och 
förnyelse, andra upplagan, Stockholm, SNS förlag, 2006, s.18. 
55 Rothstein, Bo, Sociala fällor och tillitens problem, första upplagan, Stockholm, SNS förlag, 2003. 
56 Rothstein, Bo & Kumlin, Staffan, Demokrati, socialt kapital och förtroende, i Holmberg, Sören & 
Weibull, Lennart (red.), Land du välsignade, SOM-institutet, Göteborgs universitet, 2000, s 53. 
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största vikt för att stabilt och välfungerande samhälle. Det sociala kapitalet bildas i 

rättssäkra, pålitliga och icke korrupta offentliga institutioner. Om medborgarna vet att 

de offentliga institutionerna överlag går att lita på så kommer de också att kunna dra 

slutsatsen att de flesta andra i samhället också går att lite på. Då gäller även det 

motsatta förhållandet. Om medborgarna känner att de politiska institutionerna är 

korrupta och opålitliga så kommer de att dra slutsatsen att om inte ens 

myndigheterna går att lita på så går det inte heller att lita på andra människor. 

Genom rättvisa institutioner som har frånvaro av korruption skapas det sociala 

kapitalet.57  

 

I ett förord till den svenska upplagan av Putnams bok Den ensamme bowlaren 

skriver Bo Rothstein och Olof Pettersson att begreppet socialt kapital är för brett och 

att det därmed också har vaga avgränsningar och konturer. Författarna menar att det 

sociala kapitalet kan betyda både formella och informella nätverk men även 

psykologiska faktorer så som förtroende och mellanmänsklig tillit.58 Rothstein och 

Pettersson riktar också kritik mot om det faktiskt förhåller sig så som Putnam skriver. 

Att ett stort föreningsarrangemang leder till ett högt socialt kapital och att det i sin tur 

leder till en god demokratisk anda. De menar att alla föreningar inte är av god natur 

utan att vissa föreningar vill stänga ut vissa människor och skapa misstro mot andra 

grupper.59 Rothstein menar att det finns tydliga exempel på ett flertal organisationer 

av religiös, politisk, etnisk och könsbaserad karaktär som bygger sin existens på 

misstro mot andra grupper.60 

 

Utifrån detta synsätt har det sociala kapitalet inte alltid en positiv effekt. Forskare 

talar om ”bridging” och ”bonding”. Bonding handlar om kontakten inom gruppen. Det 

visar på att grupper kan öka det sociala kapitalet och tilliten inom gruppen men att 

det också kan leda till att det byggs upp en misstro mot de som befinner sig utanför. 

På detta vis blir bonding exkluderande och får en negativ effekt på det sociala 

kapitalet. Bridging handlar istället om att det kan uppstå kontakt mellan olika grupper. 

																																																								
57 Rothstein, Bo & Kumlin, Staffan, Demokrati, socialt kapital och förtroende, 2000, 54f. 
58 Putnam, Robert, D., Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och 
förnyelse, 2006, s.9. 
59 Putnam, Robert, D., Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och 
förnyelse, 2006, s 11.  
60 Rothstein, Bo & Kumlin, Staffan, Demokrati, socialt kapital och förtroende, 2000, s 54. 
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Bridging är en mer positiv form som skapar samarbeten mellan nätverk och länkar 

samman människor från olika grupper.61  

3. Metod och material 
I detta kapitel kommer det metodiska tillvägagångssättet att presenteras. Val av 

metod och material kommer att motiveras och vad detta val har för effekter på 

arbetet. Vidare följer en redogörelse av intervjumetod, val av intervjupersoner och 

hur intervjuerna genomfördes och tolkades. Kapitlet kommer också att innehålla vilka 

etiska aspekter undersökningen medför. Slutligen kommer en redogörelse av de tre 

idéburna organisationerna som ingår i arbetet. 

 

3.1 Metodiskt tillvägagångssätt och material 
Det empiriska material som ligger till grund för studien och som ska besvara 

forskningsfrågorna är en kvalitativ undersökning bestående av dokumentstudier och 

semistrukturerade samtalsintervjuer. 62  De olika metodiska angreppssätten 

kompletterar varandra mycket bra och ger en högre validitet åt arbetet. De ger en 

möjlighet till en djupare förståelse om IOP- samverkan och hjälper till att skapa en 

mer nyanserad och heltäckande bild. Dokumentstudien inriktar sig främst på 

bakgrunden och motiven till IOP och är en viktig del för att ge en tydligare bild av 

denna typ av samverkan. Intervjuerna utgör en annan viktig del av materialet. Det 

finns andra metoder som hade varit möjliga för att besvara forskningsfrågorna men 

ingen av den hade kunnat ge samma djupa förståelse för IOP-samverkan. Under 

intervjuernas gång har jag haft möjlighet att ställa följdfrågor eller be om förklaringar 

när något varit otydligt. Detta har gett en större kunskap inom området.	
 

I studien har jag försökt visa på stor transparens genom att tillhandahålla så mycket 

fakta att en utomstående läsare ska kunna bilda sig en klar uppfattning om det som 

presenteras. Att ta sig tid när man analyserar data och vara noggrann när 

intervjuerna kodas är viktiga aspekter för att öka reliabiliteten. Därför har jag lagt 

																																																								
61 Kumlin, Staffan & Rothstein, Bo, Minorities and mistrust: The Cushioning Impact of Informal Social 
Contacts and Political- Institutional Fairness, Department of political science, Göteborg universitet, 
2007, s. 7. 
62 En förteckning över empiriskt material i form av intervjuguide återfinns i bilaga. Dokument och texter 
till dokumentstudien återfinns i referenslistan. 
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mycket tid på detta och både lyssnat och läst transkriberingen av intervjuerna ett 

flertal gånger. 

 

3.1.1 Dokumentstudien 
Som nämnts ovan har en dokumentstudie använts för att skapa en förståelse för 

bakgrunden och motiven till IOP. Detta är en av de forskningsfrågor jag ämnar 

besvara i mitt arbete och att göra denna studie har stor betydelse för att kunna få en 

klar och rättvis bild av IOP-samverkan. I arbetets inledningsskede studerades olika 

dokument från regeringen där motiven och bakgrunden till IOP diskuterades. Efter att 

studerat IOP på en nationell nivå har jag tittat på Karlstads kommun och vilka 

riktlinjer de har för samverkan. Dokumenten har slutligen sammanfattats för att ge en 

tydlig och rättvis bild av kommunens arbete. Hela arbetet med dokumentstudien är 

också viktig som en bakgrund till de intervjuer som senare genomfördes. 

Dokumentstudien genomfördes innan intervjuerna. Detta för att ha en så stor 

kunskap som möjligt om IOP vid intervjutillfället. 

	
3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 
De intervjuer som genomfördes är så kallade informantundersökningar. Detta val 

gjordes eftersom jag är intresserade av att intervjupersonerna ska bidra med 

information om hur verkligheten är beskaffad i ett visst avseende. 63 I detta fall IOP- 

samverkan i Karlstads kommun. I studien har det genomförts samtalsintervjuer. En 

styrka med samtalsintervjuer är att det finns en stor möjlighet att upptäcka svar som 

är oväntade och annars går förlorade i undersökningen.64 Det finns också en stor 

möjlighet att fånga upp oväntade svar och följa upp dem med följdfrågor.65 I studien 

har jag använt en halvstrukturerad intervjuform. Det fanns en uppsättning färdiga 

frågor som ställdes till alla intervjupersoner. Beroende på hur samtalet utvecklade sig 

så kunde frågornas ordningsföljd, formulering och innehåll varieras mellan 

																																																								
63 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, femte upplagan, Stockholm, 
Wolters Kluwer, 2017, s. 235f. 
64 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 260. 
65 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 260. 
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intervjuerna. 66  Detta är ofta en bra intervjuform när man inte har så mycket 

erfarenhet som intervjuare eftersom den innehåller både struktur och flexibilitet. Det 

är lättare för oerfarna intervjuare att skapa högre validitet när frågorna och intervjuns 

struktur bestäms i förväg. Om frågorna är bestämda och genomtänkta från början så 

är det också lättare att undvika ledande och oklara frågor. Något som också är viktigt 

för ökad validitet.67 

	

3.1.3 Val av intervjupersoner 
I studien är det sex personer som intervjuas. Genom att göra dessa intervjuer och 

koda dem har återkommande mönster som kan bidra till kunskapen om IOP kunnat 

upptäckas. Tre av intervjupersonerna jobbar på Karlstads kommun och tre jobbar för 

olika idéburna organisationer som har IOP-avtal med kommun. För att få så stor 

bredd som möjligt på intervjuerna, kontaktades i inledningsskedet av arbetet, alla fem 

organisationerna som i dagsläget har avtal med kommunen. Två av dem hade inte 

möjlighet att träffa mig inom ramen för den tidsaspekt som fanns för arbetet. De tre 

personer jag träffade på de idéburna organisationerna har alla en ledande ställning 

och jobbar aktivt med IOP-avtalet gentemot kommunen. Efter att ha undersökt vilka 

på kommunen som jobbade med IOP fanns det en ganska klar bild av vilka personer 

som skulle vara viktiga att träffa för att på bästa sätt kunna besvara 

forskningsfrågorna. Genom att fråga de informanter jag först kom i kontakt med om 

de kände till någon ytterligare att kontakta försökte jag få fram om det fanns andra 

personer som var relevant i studien. Detta ledde fram till ytterligare en kontakt som 

inte var känd från början.68  

 

3.1.4 Intervjuprocessen 
Den första kontakten med intervjupersoner togs genom mail. Där presenterade jag 

mig själv, vad jag studerade och vad det var för undersökning jag höll på med. När 

jag fått bekräftelse på att personerna hade möjlighet att ställa upp på en intervju så 

																																																								
66 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 236. 
67 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 
andra upplagan Malmö, Gleerups Utbildning AB, 2018, s.150f. 
68 Denna typ av urval brukar kallas snöbollsurval, se Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, 
Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 2017, s.267. 
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bestämdes tid och plats. Alla intervjuer skedde i ett fysiskt möte och alla intervjuer, 

förutom en, ägde rum på intervjupersonernas respektive arbetsplats. Intervjuerna 

varierade i längd, mellan 30-50 minuter, beroende på vad som kom upp under 

samtalets gång. Inledningsvis ställdes några allmänna frågor som var samma för alla 

intervjupersoner. Detta var frågor som handlade om vad deras huvudsakliga 

arbetsuppgift var och hur länge de hade jobbat med dem. Sedan följde de olika 

frågorna som skulle ligga till grund för studien. Frågorna skilde sig åt i utformning 

beroende på om intervjupersonen jobbade på kommun eller på en av de idéburna 

organisationerna.69 Detta beroende på att de olika parterna har lite olika åtagande 

och ansvar vid tecknandet och utförande av partnerskapet. Alla intervjuerna spelades 

in så att de senare skulle kunna transkriberas och slutligen kodas. 

 

3.1.5 Analys av intervjuer 
Transkriberingen har lästs igenom noggrant och ett flertal gånger. Därefter 

påbörjades kodningen av materialet. Det första steget är att skapa någon sorts 

ordning av materialet. Genom att koppla ihop delar av materialet som på något vis 

säger samma sak med olika nyckelord skapas olika koder.70 Detta är ett arbete som 

är viktigt för att kunna få ut intressanta och viktiga aspekter i intervjuerna. Det är 

detta som sedan ska säga nått om materialet och utifrån det kan olika slutsatser 

dras. Det är ett viktigt arbete som kräver både tid och noggrannhet. Det är lika viktigt 

att genomföra detta noggrant och lägga mycket tid på kodningen även om det redan 

under intervjuerna känns som om resultatet drar åt ett visst håll eller om intervjuerna 

inte gett någon klar riktning. I det första fallet behöver jag se att mina antaganden 

verkligen stämmer och i det andra för att skapa ordning och struktur i materialet och 

få fram vilka delar som är relevanta för studien.71 

 

3.2 Etiska aspekter 
Det är viktigt att överväga de etiska aspekterna som kan uppkomma i samband med 

intervjuerna. Detta var något jag lade stor vikt vid redan i förberedelserna av arbetet. 

																																																								
69 Intervjumanualen återfinns i bilaga 1 till denna uppsats. 
70 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 
2018, s.45. 
71 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 
2018, s.45. 
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Det klargjordes för intervjupersonerna att de ingick i en vetenskaplig studie. De blev 

också informerade om vad syftet med studien var och hur deras svar skulle 

användas. I studien användes informerat samtycke. Alla intervjupersonerna fick 

skriva på ett papper efter att de informerats om studiens innehåll och syfte. Genom 

detta godkänner de sitt deltagande och att information från intervjuerna får användas 

i studien. Alla intervjuer är anonyma och det informerades informanterna om innan 

intervjuerna startade. När materialet presenteras används inga namn eller titlar och 

inte heller vilken person som jobbar på respektive idéburen organisation. Detta är 

viktigt för att alla ska vågar uttrycka sina åsikter och inte hålla inne med viktig 

information. Intervjupersonerna informerades också om att de hade rätt att avböja att 

svara om det var någon fråga de inte kunde eller ville svara på. De kunde också 

avbryta intervjun när som helst under intervjutillfället och återkalla det informerade 

samtycket utan att ange orsak till detta.  

 

3.3 De idéburna organisationer som jag träffat för intervju 
Karlstads kommun har tecknat avtal inom ramen för IOP med fem idéburna 

organisationer. Av dessa fem fick jag möjlighet att träffa tre för en intervju. Detta var 

Internationella Qvinnoföreningen, Alla Kvinnors Hus och BUFFF. 

 

3.3.1 Internationella Qvinnoföreningen 
Internationella Qvinnoföreningen är en politiskt- och religiös obunden organisation 

som bildades 1999. Internationella Qvinnoföreningen arbetar med att genom olika 

aktiviteter och möten stärka gemenskapen mellan kvinnor. De har som mål att öka 

förståelsen mellan olika nationaliteter, kulturer, generationer och yrkesgrupper. De 

arbetar med att stärka kvinnornas roll på arbetsmarknaden, hjälpa kvinnor ur 

isolering, öka det kvinnliga deltagandet i samhällsdebatten samt uppmuntra kvinnor 

att ställa krav på jämställdhet i arbetslivet och hemmet. Internationella 

Qvinnoföreningen arbetar med att motverka rasism och stora delar av den dagliga 

verksamheten bedrivs huvudsak i syfte med att få invandrarkvinnor att känna sig 

trygga, välkomna och delaktiga i det svenska samhället.72  

 

																																																								
72 Internationella Qvinnoföreningen Karlstad, http://www.iqf-karlstad.se/om-oss/, hämtad 2019-05-09. 
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3.3.2 Alla Kvinnors Hus 
Alla Kvinnors Hus är en ideell, självstyrande och feministisk förening. Förening är 

religiöst och politiskt obunden. De hjälper kvinnor och barn som är utsatta för våld i 

nära relationer. Alla Kvinnors Hus jobbar för att ge hjälp till självhjälp. Alla som 

vänder sig till dem har rätt att vara anonym. Alla Kvinnors Hus erbjuder bland annat, 

hjälp och stöd för den som är utsatt för hot eller misshandel av någon form. Skyddat 

boende för den som måste fly sitt hem. Stödsamtal och rådgivning. 

Självhjälpsgrupper för kvinnor som utsatts för misshandel, incest och sexuella 

övergrepp. Stöd vid kontakt med myndigheter. Information gentemot andra så som 

polis, socialtjänst med mera.73 ”Alla Kvinnors Hus strävar efter visionen att våld mot 

kvinnor och barn skall upphöra och att vår verksamhet inte längre ska behövas”74 

 

3.3.3 BUFFF 
BUFFF är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. 

Alla är välkomna till BUFFF oavsett religiös eller politisk bakgrund. BUFFF är en 

organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar 

som har en familjemedlem som sitter i fängelse, häktet eller frivården. På BUFF har 

barn och ungdomar möjlighet till olika former av aktiviteter både med och utan andra 

familjemedlemmar. Det finns också stödgrupper och möjlighet till egna samtal med 

personalen. BUFFF finns idag på 13 platser i Sverige. Allt arbete på BUFFF sker 

efter och i enlighet med Barnkonventionen. ”BUFFF arbetar för och med barnen!”75 

 

4. Idéburet offentligt partnerskap 
Detta kapitel inleds med en genomgång av hur initiativet till IOP- samverkan kom till 

stånd och vilka motiv som låg till grund för detta. Detta för att kunna besvara min 

första forskningsfråga. Efter en redogörelse på ett nationellt plan kommer jag att gå 

vidare och fokusera på Karlstads kommun och hur kommunen jobbar med IOP. 

Forskningsfrågan som ska besvaras är: 

 

																																																								
73 Alla Kvinnors Hus, https://www.karlstadskvinnojour.se/om-oss, hämtad 2019-06-12. 
74 Alla Kvinnors Hus, https://www.karlstadskvinnojour.se/om-oss, hämtad 2019-06-12. 
75 BUFFF Karlstad, https://bufff.nu/om-oss/vilka-ar-bufff/, hämtad 2019-06-12.  
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• Hur har samarbetsformen med IOP växt fram och vilka var motiven? Hur 

jobbar Karlstad kommun med IOP? 

 

4.1 Hur har samarbetsformen med IOP växt fram och vilka var 
motiven? 
I september 2007 fattade regeringen beslut om att inleda dialog med de idéburna 

organisationerna och Sveriges kommuner och landsting. Denna dialog hade som mål 

att titta på relationen mellan staten och det civila samhället inom det sociala området. 

Det civila samhällets demokratiska funktion framhölls som en viktig faktor. Tanken 

med dialogen var att belysa hur ideella aktörer kan utvecklas och lättare ha möjlighet 

att utföra olika former av service och tjänster till allmänheten. Något som också togs 

upp och belystes var hur de ideella aktörerna skulle fungera som röstbärare76 och 

opinionsbildare, framför allt för människor som befinner sig i utanförskap. 77 
Regeringen vill få tillstånd ett bättre samarbete med det civila samhället och de 

idéburna organisationerna. Tanken var att stärka det civila samhällets förutsättningar 

att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden samt genom att fördjupa och sprida 

kunskapen om det civila samhället.78  
 

Dessa samtal kom 2010 att leda fram till ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap-

IOP. Partnerskapet har utarbetats i samverkan mellan Socialt Forum79, regeringen 

och Sveriges kommuner och Landsting. IOP är en samarbetsform där ett särskilt 

tjänsteavtal kan tecknas mellan den idéburna organisationen och den offentliga 

sektorn. Syftet är att offentliga aktörer och idéburna organisationer gemensamt ska 

kunna arbeta med olika samhällsutmaning. Genom avtalet skapas förutsättning för 

de idéburna organisationerna att utföra olika typer av samhällsservice. Till skillnad 

mot en upphandling, där fokus ligger på att kontrollera att en leverantör följer ett 

bestämt kontrakt, är tanken att man i ett partnerskap ska ha större möjlighet till en 

																																																								
76  Skr 2008/09:207, Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala 
området och Sveriges kommuner och landsting, ”Rollen som röstbärare beskriver här 
organisationernas roll då de verkar för sina idéer i förhållande till det övriga samhället och/eller internt 
inom organisationen. De ger då möjlighet för medborgarna att gemensamt uttrycka sin uppfattning. De 
ger röst eller är en intresseorganisation”, s.51. 
77 Prop.2009/10:55, En politik för det civila samhället, s.42. 
78 Prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället, s.1. 
79 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och de har samlat civilsamhällets 
organisationer med social inriktning, www. socialforum.se. 
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öppen dialog, flexibilitet och lättare kunna anpassa verksamheten när 

förutsättningarna förändras.80 Det finns ingen sammanställning eller statistik på hur 

många IOP avtal som idag tecknats. Det finns heller ingen plikt att anmäla om ett 

avtal tecknas eller avslutas.81 

 

I början av 2018 kom regeringen och det civila samhället överens om en stödstruktur 

för dialog och diskussion som ytterligare ska stärka samarbetet dem emellan.  Den 

nya överenskommelsen möjliggör samverkan inom fler områden i samhället än det 

sociala. Stödstrukturen ska ha en gemensam styrgrupp som efter behov beslutar om 

hur dialoger och samråd ska genomföras.82 I juni 2018 tillsattes en ny utredning med 

syfte att tydligare definiera vad som menas med idéburna organisationer. Detta för 

att det ska bli lättare att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i 

välfärdsverksamheten. Syftet med utredningen, skriver regeringen, är att främja ett 

ökat idéburet deltagande i välfärden. Utredningen hade som mål att ta fram exempel 

och avgränsa tänkbara tillämpningsområden inom välfärden där idéburen 

verksamhet skulle vara lämplig. 83  Överenskommelsen präglas av en stark 

övertygelse om de idéburna organisationernas viktiga roll i samhället förr, nu och i 

framtiden. Idéburna organisationer utgör både en förutsättning och ett uttryck för 

varje öppet, demokratiskt och framgångsrikt samhälle skriver man i rapporten. De 

idéburna organisationerna är en omistlig del av den svenska demokratin.84 

 

I den nya överenskommelsen tryckts det på de idéburna organisationernas möjlighet 

att självständigt formulerar sin roll utifrån sitt eget värde och uppdrag i samhället. De 

idéburna organisationerna arbetar självständigt i sin röstbärarroll i samverkan med 

den offentliga och den privata sektorn. Samhällsrollen innebär att de idéburna 

																																																								
80 Aflaki, Inga, N., Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Utmaningar och framgångsfaktorer för att 
initiera, genomföra och anpassa ett idéburet offentligt partnerskap, 2017, s.3ff. 
81 FORUM, Idéburna organisationer med social inriktning, www.socialforum.se, 2019, hämtad 2019-
05-15. 
82 Ku2018/00152/D, Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen 
och det civila samhället på nationell nivå, Stockholm, Kulturdepartementet, 2018, s. 2. 
83 Dir. 2018:46, En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden, Stockholm, Finansdepartementet, 
2018, s. 1f. 
84 Ku2018/00152/D, Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen 
och det civila samhället på nationell nivå, Bilaga. Överenskommelse om dialog med civila samhället, 
Stockholm, Kulturdepartementet, 2018, s.1. 
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organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande utan att samverkan eller 

ekonomiskt stöd därmed riskeras eller går förlorat.85 

 

4.2 Hur jobbar Karlstad kommun med IOP? 
Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun tillämpar IOP som 

samarbetsformat när det gäller föreningar och ideella organisationer i kommunen. 

Denna samverkansform är något som kommunen haft med den idéburna sektorn 

sedan 2015. En samverkan genom IOP innebär att idéburna organisationer genom 

ett speciellt avtal har möjlighet att utför tjänster och verksamheter som ligger under 

nämndens ansvarsområde. Fem föreningar 86  har i dagsläget tecknat avtal med 

kommunen.87 Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver på kommunens hemsida 

att: ”IOP är ett samarbetsformat i form av ett särskilt tjänsteavtal mellan den idéburna 

organisationen och arbetsmarknads-och socialnämnden.” 88 

 

Samverkansformen har sin utgångspunkt i en ömsesidighet mellan parterna, där man 

genom dialog kommer fram till vilken verksamhet som behövs, vilken målgrupp den 

ska nå och vilka mål som ska uppnås. Vilken värdegrund verksamheten ska utgå 

ifrån och hur kvalitet ska definieras är också viktiga aspekter när ett IOP-avtal ska 

tecknas. Båda parter bidrar med resurser i form av exempelvis pengar, expertis, 

arbetstid, lokaler och ideellt arbete. Varje part är huvudman för sin egen 

verksamhet.89 

 

Följande kriterier anger Karlstads kommun ska vara uppfyllda för att ett IOP- avtal 

ska kunna tecknas: 

 

• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen 
																																																								
85 Ku2018/00152/D, Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen 
och det civila samhället på nationell nivå, Bilaga. Överenskommelse om dialog med civila samhället, 
Stockholm, Kulturdepartementet, 2018, s. 2. 
86 Dessa fem är: Alla Kvinnors Hus, BUFFF, Internationella Qvinnoföreningen, IOGT-NTO Trossen 
och Hela människan RIA. 
87 Karlstads kommun, Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden, 2018. 
88 Karlstads kommun, Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden, 2018. 
89 Karlstads kommun, Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden, 2018, s.4.  
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• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller en plan, där 

de idéburna organisationerna särskilt nämns 

• Det inte finns en marknad eller konkurrenssituation att vårda 

• Bägge parter är med och finansierar verksamheten (via exempelvis pengar, 

arbetstid eller ideella insatser) 

• Verksamheten inte detaljregleras från kommunen 

• Verksamheten avses att pågå under längre tid.90 

 

Enligt Karlstads kommun ska också följande kriterier uppfyllas för att en idéburen 

verksamhet ska ha förutsättning att söka ett IOP avtal med kommunen. 

 

• Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling i 

verksamheten och följa FN:s konvention om mänskliga rättigheter. 

• Föreningen ska aktivt skapa möjlighet till delaktighet och deltagande utifrån 

kriterierna i diskrimineringslagen det vill säga oberoende av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 91 

 

Vilka lagar och regler ett IOP- avtal måste förhålla sig till beror på vilken verksamhet 

det är som ska bedrivas. En juridisk bedömning görs för varje avtal som ska tecknas. 

Det som parterna sedan kommer överens om skrivs ner i avtalet. Det ska även finnas 

en referensgrupp med representanter från både kommunen och den idéburna 

organisationen. Denna grupp har som uppgift att följa upp och utveckla avtalet.92 

 

Under 2019 så trädde de nya riktlinjerna93 för IOP i kraft och det är de som ligger till 

grund för studien. Syftet med dessa är att möjliggöra ett ännu bättre och stabilare 

samarbete. Alla de fem idéburna organisationerna som var med från starten 2015 är 

fortfarande med och bedriver samverkan med kommunen inom ramen för IOP. I 
																																																								
90 Karlstads kommun, Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden, 2018, s.5. 
91 Karlstads kommun, Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden 2018, s.4. 
92 Karlstads kommun, Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden, 2018, s.6. 
93 För att läsa mer om dessa se: Karlstads kommun, IOP-avtal 2019, Dnr ASN-2018-477 Dpl39, 
Karlstad, Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2018. Det är också dessa som ligger till grund för mitt 
arbete. 
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dagsläget finns det inga planer inom kommunen på att utveckla samarbetet med fler 

idéburna organisationer då budgetramarna inte möjliggör detta.94 

 

4.2.1 Sammanfattning. Hur arbetar Karlstad Kommun med IOP? 
I detta kapitel kommer material från de utförda intervjuerna att användas tillsammans 

med dokumentstudien. Detta ger en klarare bild av hur kommun arbetar med IOP. 

Som nämndes tidigare har Karlstads kommun använt sig av en samverkan genom 

IOP med idéburna organisationer sedan 2015. Kommunen skriver själva att IOP- 

samverkan ska bygga på ömsesidighet och att parterna genom dialog ska komma 

fram till hur samverkan ska bedrivas. Detta är också något som det tryckts på när 

avtalsformen förhandlats fram på nationell nivå. Tanken är att det ska vara ett 

samarbete där det finns en större möjlighet till en öppen dialog, flexibilitet och att 

verksamheten ska kunna anpassa efter olika behov som uppstår. Alla de 

organisationer som idag har IOP- avtal har sedan tidigare haft ett samarbete med 

kommunen genom så kallat föreningsbidrag. Det är samma fem föreningar som först 

ingick IOP med kommunen som än idag samverkar genom IOP. Föreningarna får 

lämna in intresseanmälan för fortsatt samarbete när nya avtal ska tecknas. När 

intervjuerna genomfördes vara alla sex intervjupersoner överens om att det var 

kommunen som tog den allra första kontakten med de idéburna organisationerna och 

frågade om det var intresserade av en samverkansform genom IOP. Det var de 

organisationer med störst föreningsbidrag som kommunen valde att kontakta för 

tankar om en utvecklad samarbetsform. Alla de fem organisationer som kommunen 

tillfrågade svarade att de var intresserade av samverkan. Genom gemensamma 

förhandlingar och en mängd olika möten med respektive organisation kom man 

sedan överens om hur samarbetsformen skulle se ut. Detta för att alla parter skulle 

vara delaktiga och de olika organisationernas förutsättningar och kunskaper skulle 

tas tillvara på bästa sätt. 

 

En av informanterna på kommunen var relativt nyanställd och hade jobbat på andra 

kommuner tidigare. Informanten berättade att hen inte tidigare varit i kontakt med 

																																																								
94 Karlstads kommun, IOP-avtal 2019, Dnr ASN-2018-477 Dpl39, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden, 2018. 
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IOP och att hens tidigare arbetsgivare inte haft detta som samarbetsform.95 Vidare 

berättade informanten att Karlstads kommun har valt att ha en person som har det 

övergripande ansvaret för IOP. Tidigare har de olika avdelningarna jobbat lite olika 

med IOP men genom detta arbetssätt har de dragit gemensamma riktlinjer så att alla 

på arbetsmarknads- och socialnämnden jobbar åt samma håll. Detta menade 

informanten gjorde att arbetet med IOP kändes mer strukturerat och välfungerande. 

Informanten hade fått feedback från de organisationer hen jobbade med att de också 

upplever detta som väldigt positivt och att kommunens arbete med de idéburna 

organisationerna var en väldigt viktig del av deras verksamhet. Informanten sa att 

kommunen har ett öppet arbetsklimat med de idéburna organisationerna och att de 

bjuder in till att de ska höra av sig om det är något som de känner inte fungerar eller 

om de har frågor.96 En av informanterna från de idéburna organisationerna tog också 

upp detta som en väldigt positiv aspekt med IOP- samverkan i kommunen: ”Jag 

känner alltid att jag kan höra av mig om nått inte fungerar och jag upplever att de från 

kommunens sida tar till sig och lyssnar på mina frågor.”97 Vidare tycker informanten 

att samarbetet har blivit bättre och bättre sedan det startades upp 2015. ”Det var bra 

från början men nu upplever jag det som ännu bättre”.98 

 

Under intervjuerna som genomfördes med anställda på Karlstads kommun kom det 

under ett flertal gånger upp vilken vikt kommunen lägger vid att den verksamhet som 

de idéburna organisationerna skall bedriva åt kommunen ligger inom ramen för deras 

verksamhet. En av informanterna uttryckte det som att tanken är inte att de idéburna 

organisationerna ska blir en del av kommunen utan att de får fortsätta att jobba 

utefter sina grundidéer. 99  Detta är också en aspekt av IOP-samverkan som 

regeringen tar upp som viktig och trycker på i utredningar om IOP.100 

 

En annan informant från kommunen pratade om att om kommunen själv skulle utföra 

det jobb som de idéburna organisationerna gör så skulle det kosta dem väldigt 

																																																								
95 informant 6 
96 informant 6 
97 informant 1 
98 informant1 
99 informant 5 
100 Ku2018/00152/D, Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen 
och det civila samhället på nationell nivå, Bilaga. Överenskommelse om dialog med civila samhället, 
Stockholm, Kulturdepartementet, 2018, s. 2. 
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mycket mer pengar än vad IOP- samarbetet gör.101 Ett anat exempel på hur en av de 

anställda på kommunen ser på samarbetet är: 

	
Det är ju ofta eldsjälar och de är otroligt bra på det de gör. Väldigt proffsiga i det. Så 

jag tycker som sagt att vi kompletterar varandra väldigt bra. Det blir ju en styrka i 

sig. Vi kan ju göra mer tillsammans. Det är ju faktiskt så. 102 

 

En annan informant på kommunen uttryckte sig på följande sätt om IOP-

samverkan: 

 
Det är ett jätteviktigt arbete det här som föreningarna gör. Det vill jag verkligen 

poängtera. […] Det är inte heller bara pengar. Utan de här människorna som får 

hjälp av en förening de skulle aldrig kunna få den här hjälpen av kommunen. För 

föreningarna som bygger på människor som kanske varit utsatta i samma situation 

själva […] eldsjälar som driver se här frågorna. De kan ge nått som till exempel inte 

jag kan ge som tjänsteman i kommunen. […] vi måste få de här ideella 

organisationerna att fortsätta leva så att de kan fortsätta leverera det stödet till 

människor som de gjort under lång tid. För det här stödet går inte att ersätta bara. 

Så när jag säger att det skulle bli dyrare för oss att bedriva verksamheten själva så i 

stort sett skulle vi aldrig kunna göra verksamheten själva på det sättet som de gör 

det. För de har sin unika ställning som idéburen förening.103 

 

 

Utifrån intervjuerna kan jag dra slutsatsen att kommunen tar samarbetet med IOP på 

stort allvar och att de har stor medvetenhet om vilken betydelse denna form av 

samverkan har för kommunens verksamhet. Den tillför något viktigt som kommunen 

skulle ha svårt att driva i egen regi. Både ekonomiskt och kunskapsmässigt. På 

frågan vad den största skillnaden är mellan IOP och föreningsstöd svarade en 

anställd på kommunen:  

 
Så tänker jag att det är att IOP är en djupare samverkan. Vi har möjlighet att göra 

mer där tycker jag, både föreningen och vi. Just som det har blivit hos oss i Karlstad 

så har IOP blivet större anslag. Det är mer pengar där om man jämför med ett 

																																																								
101 informant 4 
102 informant 5 
103 informant 4 
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föreningsstöd till exempel. Sen behöver det inte vara så och det ser inte ut så i alla 

kommuner. Men för oss har det blivit så att det är nått som genererar mer pengar till 

föreningen. Då blir det också så att vi har ett annat samarbete i det för båda parter 

förväntar sig nått annat då.104 

 

Utifrån hur Karlstads kommun jobbar med IOP så drar jag slutsatsen att 

kommunen försöker anpassa sina arbetsformer för att passa bättre till de 

förutsättningar som gäller i dagens samhälle. Kommunen styr med hjälp av andra 

och har på så sätt fått en viktig roll som en samarbetspartner som skapar bra och 

gynnsamma förutsättningar för andras agerande. Detta sätt att styra kopplas till 

governance och Erik Amnås perspektiv på begreppet.105 Genom studien har jag 

fått bekräftat att Karlstads kommun har gått mot en större inblandning av privata 

aktörer i beslutsprocessen och att de olika aktörerna måste förhandla och 

samarbeta för att nå gemensamma lösningar. Detta är också något som Amnå 

förespråkar som en av de positiva aspekterna av utvecklingen mot 

governance.106 

5. Analys av intervjuer och slutsats 
I detta kapitel följer en analys av materialet från intervjuerna. Utifrån det material som 

presenteras kommer slutsatser att dras och de forskningsfrågor som ska besvaras är 

följande:  

 

• Hur upplever parterna, Karlstad kommun och de idéburna organisationerna, 

att samverkan genom IOP fungerar? Hur ser tilliten ut dem emellan? 

 

• Anser parterna inom IOP- samverkan att deras arbete har betydelse för tilliten 

hos de brukare som kommer i kontakt med den idéburna organisationen?  

 

																																																								
104 informant 5 
105 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s202. 
106 Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s.203ff 
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5.1 Hur upplever parterna, Karlstad kommun och de idéburna 
organisationerna, att samverkan genom IOP fungerar? Hur ser 
tilliten ut dem emellan? 
De idéburna organisationer som har samverkan genom IOP med kommunen har alla 

haft ett samarbete sedan tidigare, genom så kallat föreningsbidrag. De olika parterna 

i IOP-samverkan kände därför till varandra väl och var vana att jobba tillsammans. 

Under intervjuprocessen kom det ett flertal gånger upp diskussioner som visade på 

en stor respekt mellan parterna. När jag sedan transkriberade intervjuerna och 

kodade dem så var det samma mönster som uppträdde även om det också fanns 

tendenser till att kommunen och de idéburna organisationerna hade olika uppfattning 

i vissa frågor.  

 

De tre intervjuer som gjordes med företrädare för de idéburna organisationerna 

tyckte alla att de hade ett gott samarbete med kommunen. En av informanterna sa 

att Karlstads kommun var en väldigt bra kommun som har stor respekt och förståelse 

för det jobb de gör. Informanten menade att utifrån den uppfattning hen fått i kontakt 

med andra organisationer i andra kommuner så verkade det inte finnas ett så bra 

samarbete på alla ställen. 107  ”Karlstad kommun ser och är medvetna om den 

betydelse vårt arbete har för samhället.”108 En annan informant berättade: ”Jag pratar 

jättegott om IOP när jag är ute och träffar människor från andra kommuner så att de 

ska förstå att det är ett hållbart samarbete.”109  

 

De idéburna organisationerna verkade också överens om att samarbetet med IOP 

har utvecklats och förbättras sedan uppstarten 2015. En av informanterna hade 

funderingar kring om att de nya riktlinjerna som tagits fram inför 2019110 har påverkat 

strukturen positivt och gjort samarbetet mer stabilt.111 En annan informant tog upp 

personalsituationen och tyckte att det under en tid inte funnits någon som hade det 

direkta ansvaret för IOP på kommunen. Vilket i sig kunde ha påverkat hur samarbetet 

																																																								
107 informant 2 
108 informant 3 
109 informant 2 
110	se: Karlstads kommun, IOP-avtal 2019, Dnr ASN-2018-477 Dpl39, Karlstad, Arbetsmarknads- och 
socialnämnden, 2018. Min framställning om IOP- samverkan i Karlstads kommun grundar sig på de 
nya riktlinjerna. 
111 informant 2 
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fungerade vid uppstarten.112 I kapitlet ovan nämnd jag att Karlstads kommun har 

förändrat organisationen kring IOP. Numera är det en person som har det 

övergripande ansvaret för alla IOP-samarbeten i kommunen. Detta för att alla som 

jobbar med IOP ska jobba mot samma mål. Den nuvarande organisationen som 

jobbar med IOP-samverkan fick väldigt mycket positiv feedback från alla tre 

informanter på de idéburna organisationerna. ”Det känns verkligen som de lyssnar 

på oss och tycker att vårt arbete är viktigt”.113 En annan informant svarade på frågan 

om hur samarbetet fungerade: ”det har varit lita olika men nu är det jättebra”.114 

 

En av informanterna berättade att hen var väldigt skeptisk till IOP-samarbetet till en 

början. ”Jag tänkte att nu är de ute efter att styra upp oss, de köper oss.”115 

Informanten fortsätter att i efterhand visade det sig inte vara alls på det sättet utan 

det var något som de skulle bygga upp tillsammans. Uppbyggnaden av IOP har varit 

ett: ”givande och ett tagande och vi och kommunen jobbar efter samma 

grundvärderingar vilket gör att vi har lättare att jobba tillsammans”.116 Informanten 

berättade om det första IOP avtal som de tecknade med kommunen 2015. Avtalet 

blev inte bra och passade inte organisationens verksamhet. Detta tillsammans med 

en dålig kommunikation gjorde att verksamheten fick problem att utföra det den 

skulle. När detta påpekades så var kommunen snabba med att de tillsammans skulle 

göra ett nytt avtal som passade verksamheten bättre. När det nya avtalet sedan togs 

fram så föregicks det av många möten om hur de olika parterna skulle kunna 

samverka på bästa sätt.117 Informanten menade på att det alltid funnits en stor vilja 

hos kommunen att få IOP att fungera.  

 

Även om det mestadels var positivt aspekter av IOP- samverkan som kom upp och 

diskuterades under intervjuerna så fanns det också negativa sidor av samverkan 

som kom upp till diskussion. En informant menade att det hittills varit kommunen som 

tjänat mest på IOP. ”Alla de insatser som sker genom ideell kraft skulle kosta så 

enormt mycket mer pengar för kommunen att göra själva.”118 Detta var också något 

																																																								
112 informant 3 
113 informant 1 
114 informant 1 
115 informant 1 
116 informant 1 
117 informant 1 
118 informant 3 
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som de anställda på kommunen diskuterade och höll med om.119 Det fanns en stor 

medvetenhet om detta både hos kommunen och de idéburna organisationerna. 

Informanten sa också att: ”Vi har haft ett bra och långt samarbete med socialtjänsten 

i Karlstads kommun […] men med IOP-avtalet så har vi också fått ett samarbete på 

ett högre plan. Vi har en annan kommunikation in. Vilket förhoppningsvis gör att 

politiken får en annan syn på verksamheterna.” 120  I en förlängning hoppades 

informanten på att de skulle få en starkare röst och ha möjlighet att påverka mer i 

framtiden även om hen inte ansåg att de kommit dit än.121 Informanten berättade att 

hen på det senaste referensmötet gett uttryck för att det hittills är kommunen som 

tjänat mest på IOP- samarbetet och det de idéburna organisationerna fått tillbaka är 

pengar och att det inte är så mycket mer än det de fick i föreningsstöd. Hur 

kommunen mottog denna kritik fick jag inget svar på och därför kan jag inte återge 

hur de tog sig an frågan. Samtidigt menar hen att kommunen har fått större inblick i 

hela deras verksamhet och kan på så sätt nyttja hela verksamheten på ett bättre sätt 

än tidigare.122 ”Så hittills upplever jag att de kanske tjänat mer men jag hoppas att i 

förlängningen så kommer vi, i och med att vi har en bättre kontakt, att kunna vara 

med och påverka mer.”123  

 

Detta är en intressant aspekt och pengar spelar givetvis en stor roll i sammanhanget. 

Det är tydligt både hos kommunen och de idéburna organisationerna. Båda parter 

pratar om hur mycket mer det skulle kosta kommunen att driva verksamheten själva 

samtidigt som de idéburna organisationerna ser en stor trygghet i de pengar de får 

från kommunen. En informant sa att ”pengarna gör att vi får lättare att planera 

verksamheten när vi vet att vi får dessa pengar från kommunen.”124 Detta visar att 

det finns ett visst missnöje med IOP-samarbetet och att det finns svårigheter med att 

få tillstånd ett avtal där båda parter ser att de tjänar lika mycket på samarbetet. 

Samtidigt finns det en väldigt positiv attityd till att denna form av avtal finns och att 

båda parter ser på samarbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vilket ändå tyder på 

att det finns en stor tillit mellan parterna och att de båda känner att det är en 
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121 informant 3 
122 informant 3 
123 informant 3 
124 informant 1 
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samarbetsform de kan tänka sig att jobba med under lång tid. Alla sex 

intervjupersoner var intresserade av att fortsätta samarbetet.  

 

Tryggheten som ett IOP-avtal ger de idéburna organisationerna verkar vara av stor 

betydelse. Dels att avtalet är på två år och att summan som organisationen får oftast 

är större än den de fått tidigare genom föreningsbidraget. En av informanterna sa att 

”det är en bra summa som man kan bedriva en verksamhet på”.125 Hen berättade att 

som idéburen organisation måste man söka bidrag överallt. Det är massa olika 

datum att hålla redan på och ibland får man svar väldigt sent om man får bidraget 

eller inte. Det är så tacksamt med IOP som är tänkt som ett långsiktigt samarbete. 

Detta gör att det är lättare att fokusera på sin verksamhet.126 Även om IOP avtalen 

skrivs på två år så är hela tanken att det ska vara ett långsiktigt samarbete som 

pågår under lång tid säger en informant från Karlstads kommun.127 

 

Sedan verkar också IOP-avtalet ge organisationerna nått annat än pengar. Alla tre 

informanterna från de idéburna organisationerna pratade om att det var ett 

erkännande av deras arbete. En av informanterna tyckte att de hade fått bättre 

samverkan med socialtjänsten i och med IOP-samarbetet. Informanten upplevde att 

de tillsammans kan göra mycket mer för kommunens invånare när de jobbar 

tillsammans.128 Informanten sa också: ”IOP är ett erkännande att organisationen är 

bra och välfungerande.”129 En annan informant sa att IOP handlar om ett givande och 

ett tagande. Vad har vi som kan komplimentera kommunens verksamhet. Att 

kommunen ser på vår verksamhet på ett sådant sått ”får man se som ett 

godkännande”.130 En informant från kommunen sa att genom IOP-samverkan så får 

vi ett samarbete på ett djupare plan. Alla föreningar är viktiga men med IOP förväntar 

både vi och föreningarna oss något mer. Det blir en djupare form av samarbete.131 

 

En annan informant på kommunen pratade om IOP-samarbetet på följande sätt: 
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Detta är nått vi jobbar med tillsammans. Och där tycker jag att vi har ett väldigt 

öppet klimat. Det tror jag beror på att vi har en bra dialog med föreningarna hela 

tiden och då är det mycket lättare att sitta och prata att det här fungerar det här 

fungerar inte, hur ska vi lösa det?132 

 

Utifrån denna studie drar jag slutsatsen att kommunen och de idéburna 

organisationerna har ett bra samarbete som alla parter ser i ett långsiktigt perspektiv. 

Samarbetet har över tid också utvecklats och förstärkts. Trots att de olika parterna 

jobbar utifrån olika förutsättningar och har olika mål med sina verksamheter så har de 

har stor tillit till varandra. Putnam skriver att ur det sociala kapitalet uppstår normer 

för ömsesidighet och pålitlighet.133  Han menar att om det finns ett högt socialt kapital 

och tillit så kan det förbättra samhällets effektivitet och underlätta samordnande 

handlingar.134 Utifrån dokumentstudien och intervjuerna så dras slutsatsen att IOP-

samverkan inom kommunen fungerar väldigt bra och både kommunen och de 

idéburna organisationerna är överens om att styrkan ligger i att göra det tillsammans. 

Skulle kommunen driva dessa verksamheter själv skulle det i många fall vara enormt 

kostsamt och väldigt svårt. 

 

Utifrån en diskussion om socialt kapital och ”bridging” och ”bonding135 har IOP- 

samarbetet i detta fall en karaktär av ”bridging” att skapa samarbete mellan olika 

grupper och länkar samman människor. Både utifrån det samarbete som äger rum 

mellan offentlig- och frivilligsektorn men också på de människor som får hjälp genom 

de idéburna organisationerna. Kommer återkomma till detta nedan men många 

gånger skapas starka band av tillit mellan brukarna och personer på de idéburna 

organisationerna.  

 

Det uppkom även under intervjuerna att det finns problem med IOP-samverkan. Det 

som blev mest tydligt var att det kan upplevas som kommunen tjänar mest på 

samverkan och de idéburna organisationerna hamnar i skymundan. Här är det viktigt 

att ha den öppna dialog som IOP förespråkar. Regeringen skriver att de idéburna 
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133	Putnam, Robert, D., Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och 
förnyelse, andra upplagan, 2006, s.18.	
134	Putnam, Robert, D., Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, 1993, s169.	
135 Kumlin, Staffan & Rothstein, Bo, Minorities and mistrust: The Cushioning Impact of Informal Social 
Contacts and Political- Institutional Fairness, 2007, s. 7. 
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organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande utan att samverkan eller 

ekonomiskt stöd därmed riskeras eller går förlorat.136 Tidigare forskning visar också 

att det finns problem kring detta att uppnå samsyn och jämbördiga relationer.137 

Utifrån denna problematik är det av stor vikt att det finns en stark tillit mellan parterna 

som kan driva samverkan framåt. 

 

Ett annat problem som kan uppstå genom IOP- samverkan är att de idéburna 

organisationerna kan ta på sig för mycket ansvar eller att de i förlängningen blir en 

förlängd arm åt kommunen och på så sätt förlorar sin idéburna grund. Denna 

diskussion återkommer jag till i det avslutande kapitlet med övergripande slutsatser 

och diskussion. 

 

5.2 Anser parterna inom IOP- samverkan att deras arbete har 
betydelse för tilliten hos de brukare som kommer i kontakt med den 
idéburna organisationen 
När arbetet med studien påbörjades var tanken att träffa och genomföra intervjuer 

med personer som fick hjälp och stöd genom de idéburna organisationerna och IOP- 

samverkan. Tidigt i processen väcktes medvetenheten om att detta var, om inte 

omöjligt, så i alla fall var mycket svårt. Det handlar om utsatta personer som i väldigt 

många fall är rädda för att röja sin identitet. De organisationer som ingår i studien 

inriktar sitt arbete på utsatta kvinnor och barn som lever under svåra förhållanden. 

Därför blev dessa intervjuer inte möjliga att genomföra. Istället fick de olika parterna 

inom IOP-samverkan svara på om de ansåg att deras arbete har betydelse för tilliten 

hos deras brukare. Resultatet är på inget sätt överraskande men är trots detta viktigt 

att belysa. Tidigare forskning visar på att IOP- samverkan har haft stor betydelse för 

dessa personer.138 Det är personer som många gånger har svårt att lita på andra och 

som lever under svåra förhållanden. Som en av informanterna uttryckte sig: ”Det kan 

vara lättare att prata med oss än någon myndighetsperson. Det kan kännas mindre 
																																																								
136 Ku2018/00152/D, Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen 
och det civila samhället på nationell nivå, Bilaga. Överenskommelse om dialog med civila samhället, 
Stockholm, Kulturdepartementet, 2018, s. 2. 
137 Aflaki, Inga, N., Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Utmaningar och framgångsfaktorer för att 
initiera, genomföra och anpassa ett idéburet offentligt partnerskap, 2017, s. 11.	
138 Aflaki, Inga, N., Schneider, Lotta, Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Idéburet offentligt 
partnerskap- Lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandling, 
Göteborg, 2018, s.46. 
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jobbigt och mer avdramatiserat.”139 Informanten i fråga gav en rad exempel på där 

personer som hen kommit i kontakt med genom sitt arbete har öppnat upp sig och 

berättat om svåra livssituationer och människoöden. Informanten menade att detta är 

något av det viktigaste i hens arbete. Utan denna tillit för varandra är det många 

gånger svårt för dessa personer att komma vidare och bli en fungerande individ i 

samhället.140  En annan av informanterna berättade att några av dem som jobbar på 

organisationen själv kommer från samma bakgrund som de personer som 

organisationen riktar sitt stöd mot. Hen menar att detta många gånger kan vara en 

bidragande och viktig faktor för att skapa tillit och förtroende till varandra.141  

 

En informant berättade att deras jobb handlar mycket om förebyggande verksamhet 

och att de hoppas på att de individer de träffas ska påverkas positivt. Att de genom 

deras verksamhet ska få möjligheten att vara sig själva för en stund och berätta om 

den verklighet de lever i utan att behöva ljuga för andra.142  

 

En annan av respondenterna på de idéburna organisationerna upplevde att deras 

styrka är att de alltid litar på det en person som kommer till dem berättar. Det finns 

ingen anledning för dem att misstro någon eftersom de inte måste hantera det runt 

om. Respondenten säger att rädslan för att någon ska misstro gör att man inte vågar 

berätta hela sanningen för till exempel socialtjänsten: ”Vi har ju inte heller krav på 

journalföring på samma sätt. Till oss kan man komma och vara den man är.”143 En 

informant uttryckte sig på följande sätt: 

 
”All information berättar man inte för en myndighet men till en medmänniska kan du 

kanske berätta saker du inte berättar för någon annan. […]Vi litar på vad de säger 

och ifrågasätter inte det. Denna tillit går inte att betala i kronor och ören. Om jag ser 

att jag kan göra nått mer för dem, för deras tillstånd och för att de ska må bättre. Då 

gör jag naturligtvis det.”144  

 

																																																								
139 Informant 1  
140 informant 1 
141 informant 2 
142 informant 2 
143 informant 3 
144 informant 1 
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På kommunen var alla väldigt överens om att det arbete de idéburna 

organisationerna gör är väldigt viktig och den skulle både svår och kostsam för 

kommunen att driva själv. De idéburna organisationerna drivs av eldsjälar som 

många gånger lägger ner en stor kraft och tid på sitt jobb. Även här kom det upp 

diskussion om att det i många fall vara enklare att anförtro sig och våga prata med en 

person som inte är en myndighetsperson.145 En informant berättade att hen många 

gånger kunde uppleva att det var avskräckande att prata med någon på 

socialtjänsten. Även om socialtjänsten är till för att hjälpa till och göra det bästa så 

finns det en stark misstro hos många.146 

 

Resultatet visar på att de idéburna organisationernas arbete spelar en viktig roll för 

många av de individer de kommer i kontakt med. Organisationerna har en möjlighet, 

genom sin speciella ställning, att bygga upp en tillit och ett förtroende som en 

myndighet inte alltid har. Genom detta arbete så skapas många gånger starka band 

och förtroende. Många av dessa individer, har som jag skrev ovan, inte alltid lätt att 

våga lita på andra på grund av svåra livsöden. En viktig aspekt verkar vara att de 

idéburna organisationerna inte är just en myndighetsperson utan många gånger ses 

mer som en medmänniska. En annan viktig aspekt när det gäller tilliten är att de 

idéburna organisationerna litar på dem. Alla de tre idéburna organisationerna 

berättade att de har som grundinställning att aldrig tvivla på vad dessa personer 

berättar.147  Genom intervjuerna har det också skapas en inblick i att det inte alltid 

finns någon alternativ verksamhet som kan täcka upp det behov som dessa individer 

har. En av informanterna menade att deras målgrupp helt saknade stöd någon 

annanstans. Att de ofta inte får den hjälp och det stöd de behöver på grund av detta. 

Hen menar att utan de ideella krafterna hade dessa personer stått helt utan hjälp från 

samhället.148 

 

Detta resultat ger en starkare legitimitet åt den tidigare forskningen och att IOP som 

samverkansform har en stor betydelse för dess brukare149 och att det arbete som de 

																																																								
145 informant 4,5 & 6 
146 informant 6 
147 informant 1,2 & 3 
148 informant 2 
149	Aflaki, Inga, N., Schneider, Lotta, Eriksson, Henrik & Schneider, Thomas, Idéburet offentligt 
partnerskap- Lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandling, 
Göteborg, 2018, s.46. 
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idéburna organisationerna gör hjälper till att lösa nya samhällsutmaningar. Utifrån 

denna studie utvecklar också IOP-samverka den mellanmänskliga tilliten och det 

sociala kapitalet. Detta är enligt Amnå en av fördelarna med en governance inriktad 

styrmodell.150  

6. Övergripande diskussion och förslag till kommande 
forskning 
Min observation efter utförda dokumentstudier och intervjuer är att Karlstad kommun 

verkligen satsar på samverkan genom IOP och alla parter verkade ha en väldigt nära 

och bra relation. Från kommunens sida märktes det tydligt att de var väldigt nöjda 

med det arbete som de idéburna organisationerna utförde inom ramen för IOP-

samverkan. Det fanns lite olika åsikter inom de idéburna organisationerna huruvida 

samarbetet hade utvecklats och blivit bättre över tid men den sammanfattade 

slutsatsen är att mycket hade hänt sedan kommunen drog igång IOP-samverkan 

2015 och att samarbetet har utvecklats och blivit bättre.  

 

En viktig aspekt som lyfts av både representanter från kommunen och från de 

idéburna organisationerna är att det var viktigt att hålla samarbetet på en lagom nivå 

även det ständigt fanns en vilja att göra mer. Speciellt märktes denna vilja hos de 

idéburna organisationerna. Alla som jobbade där var eldsjälar som lade ner enormt 

mycket tid och kraft på sin verksamhet. Det finns en stor risk att kommunen lägger 

över allt mer jobb på organisationerna och även att de tar åt sig allt för stora 

åtaganden. Detta är också en av de problem som IOP-samverkan står inför enligt 

tidigare forskning.151 En av de anställda på Kommunen sa: 
 

Sen finns det, det går en gräns någonstans. Man får se upp tänker jag så inte 

föreningen blir förvaltningens verksamhet. Så att de helt går upp i att tillgodose 

förvaltningen och kommunens behov och krav. […] Annars tappar de på sikt 

förmodligen sina idéburna krafter. […] De måste samtidigt få en frihet att jobba 

utifrån sitt idéburna grundsyfte. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg.152 

																																																								
150	Amnå, Erik, “Governance” en utmaning för staten och för demokratin, 2007, s 207.	
151 Lundåsen, Wallman, Susanne & Trägårdh, Lars, Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit, 
2015, s.27. 
152 informant 4 
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Även inom de idéburna organisationerna kunde man se faran med detta. En 

informant sa: ”Ett starkt samarbete behöver inte betyda att man gör mer. Utan att 

man ger utrymme att vara den man är”153 Hen menade att det var viktigt att inte 

glömma bort varför man finns och när det handlar om pengar som kommer 

organisationen tillgodo är det lätt att kompromissa och glömma bort den grund som 

verksamheten bygger på. Som idéburen organisation är det viktigt att inte göra detta 

menar informanten för i så fall kan man bedriva någon annan verksamhet.154 

 

En fråga som kom upp under intervjuerna är att Karlstad kommun jobbar lite 

annorlunda med sitt IOP-samarbete än många andra kommuner. När jag studerat 

olika dokument och IOP- avtal verkar det vanligaste arbetssättet vara att teckna IOP-

avtal för en viss del av verksamheten, till exempel flyktingmottagning, och så får de 

annat stöd för annan verksamhet. En informant för en idéburen organisation såg 

mycket positivt på detta och att det underlättade deras arbete när de inte fick olika 

sorters bidrag från kommunen. Informanten berättade att det är en problematik för 

dem att de får finansiering från så många olika ställen. 155  Detta kan vara en 

intressant utgångspunkt för fortsatta studier på området. Är det så att olika 

kommuner hanterar IOP-samverkan på olika sätt och finns för- och nackdelar med 

detta? 

 

En annan intressant fråga som kom upp under intervjuerna med de idéburna 

organisationerna var om de hade nått annat IOP-samarbete än det de har med 

Karlstads kommun. Alla var intresserade av ett sådant samarbete och det var också 

något som de diskuterat med kommuner i närområdet. De tre idéburna 

organisationerna som jag träffade verkar i huvudsak inom Karlstad men en stor del 

av de personer som söker upp deras verksamhet kommer från andra kommuner i 

närområde. En intressant utgångspunkt i vidare forskning skulle kunna vara hur en 

samverkan med IOP skulle fungera om olika kommuner samarbetade med varandra? 

Hur ställer sig de kommuner som idag inte har IOP till att börja jobba med denna 

samverkans form? 

																																																								
153 informant 3 
154 informant 3 
155 informant 3 
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Bilaga 1- Intervjumanual 
 
Frågor till de idéburna organisationerna 
 
Inledande frågor 

• Vad gör (namnet på den idéburna organisationen)? 

• Kan du kort berätta om vilken roll du har i organisationen? Hur länge har du 

jobbat här? 

• Hur arbetar du med IOP? 

 

Hur ser arbetet med IOP ut? 

• Var det ni (organisationen) som tog initiativet till IOP? (initiativet ska komma 

från organisationen), om inte varför? 

• Hur gick det till när avtalet utformades? 

• Vad är det för typ av arbete ni gör för kommunen? 

• Hur kom det sig att ni började samarbeta med kommunen? Har ni arbetat 

tillsammans tidigare? 

• Hur länge har ni haft samarbetet med kommunen? 

 

 

Vilken förtroende har parterna till varandra? 

• Vad tycker du de största skillnaderna är mellan finansiering genom IOP 

jämfört med andra upphandlingsformer? Vad är de största fördelarna med 

avtalet? 

• Tycker du att avtalet hjälper er i ert arbete? 

• Hur fungerar samarbetet er emellan? 

• Känner du att det finns en ömsesidig respekt mellan parterna i avtalet? 

• Anser du att era kunskaper och erfarenheter tas tillvara i och med avtalet? 

• Har verksamhetens kvalitet förhöjts sedan etableringen av IOP avtalet? 

• Har ni varit tvungna att anpassa er verksamhet sedan avtalet slöts för att 

kunna fullfölja åtagande och villkor från Karlstads kommun? 
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Kvalitets uppföljning 

• Hur mycket kontakt har ni med kommunen? 

• Hur följs arbetet upp? 

• Vad är viktigt för er för att ni ska kunna bedriva ett självständigt arbete med 

hög kvalitet? 

• Hur skulle samarbetet med er och kommunen kunna stärkas ytterligare? 

• Hur påverkar det faktum att verksamheten samfinansieras av både er och 

kommunen? Vad är fördelen/nackdelen med detta? 

• Kommunen står för den största delen av finansieringen. Hur påverkar det er 

att ni är så beroende av dem när det gäller resurser? 

 

Hur påverkas tilliten till samhället hos de personer som kommer i kontakt med 
er genom IOP? 

• Upplever du att de personer ni kommer i kontakt med känner förtroende för 

er? 

• Känner du att de får en bättre kontakt med samhället i och med ert arbete? 

• Känner du att de får ett större förtroende för samhället i och med ert arbete? 

• Vilken betydelse tror du att kontakten med er har för dem och deras möjlighet 

att bli integrerade i samhället? 

 

• Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 

 
Frågor till anställda på arbetsmarknads- och socialnämnden på 
Karlstads kommun 
	
Inledande frågor 

• Kan du kort berätta om vilken roll du har i kommunen? Hur länge har du jobbat 

med den befattning du har nu? 

• Vad är din roll om man ser på IOP? 

 

 

Hur ser arbetet med IOP ut? 



	 47	

• Hur arbetar Karlstads kommun med IOP? 

• Vet du hur länge kommunen jobbat med IOP? 

• Hur många sådana samarbeten finns det i kommunen? 

• Finns det tankar på att utveckla det ytterligare? 

• Som jag har förstått så är det den ideella organisationen som ska ta tog 

initiativet till ett IOP avtal. Är det så? Om inte, varför? 

• Hur ser det ut när avtalet utformas? 

 

Vilken förtroende har parterna till varandra? 

• Vad tycker du de största skillnaderna är mellan finansiering genom IOP 

jämfört med andra upphandlingsformer? Vad är de största fördelarna med 

avtalet 

• Hur fungerar samarbetet er emellan? 

• Tycker du att avtalet hjälper er i ert arbete? 

• Känner du att det finns en ömsesidig respekt mellan parterna i avtalet 

• I kontakten med den ideella organisationen känner du att de lever upp till 

samma krav på professionalitet och kvalitet som offentliga eller privata 

aktörer? 

• Upplever du att professionaliteten och kvalitén på de utförda tjänsterna har 

förändrats över tid sedan avtalet slöts? 

• Krävs det att de ideella organisationerna anpassar verksamheten för att kunna 

fullfölja åtagande och villkor från kommunen? 

 

Kvalitetsuppföljning 

• Hur mycket kontakt har ni med den ideella organisationen? 

• Hur följs arbetet upp? 

• Hur påverkar det faktum att verksamheten samfinansieras av både er och den 

ideella organisationen? Vad är fördelen med detta? 

• Ni som offentlig aktör står för den största delen av finansieringen. Hur 

påverkar det att den ideella organisationen är så beroende av er när det gäller 

resurser? 

• Vad tror du skulle behövas för att stärka samarbetet med IOP ytterligare? 
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• Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 

Bilaga 2- Intervjuer 
 

Intervjuperson 1 – verksam på en idéburen organisation, intervjuad 14 maj 2019. 

Intervjuperson 2 - verksam på en idéburen organisation, intervjuad 10 juni 2019. 

Intervjuperson 3 - verksam på en idéburen organisation, intervjuad 13 juni 2019. 

Intervjuperson 4 – anställd på Karlstad kommun, intervjuad 15 maj 2019.  

Intervjuperson 5 – anställd på Karlstad kommun, intervjuad 22 maj 2019. 

Intervjuperson 6 – anställd på Karlstad kommun, intervjuad 27 maj 2019.  


