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långvariga relationer och partnerskap. Detta väcker ett antal frågor om 

off entlig upphandlings specifika förutsättningar, mekanismer och 

resultat.

Vilka andra former används i Sverige och i andra länder? Hur påverkar 

off entlig upphandling innovation, kvalitet och resultat? Till vilken grad 

möter off entlig upphandling den lokala vården och omsorgens praktik?

I åtta kapitel diskuterar elva forskare från olika discipliner och länder 
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besvara, utveckla och reflektera kring frågor om off entlig upphandling 

av privat och ideell vård och omsorg.
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KAP 7

Idéburet-offentligt partnerskap som  
alternativ till upphandling

Välfärden i svenska kommuner har under de senaste decennier-
na blivit alltmer påverkad av EU:s konkurrensregler. Ett exempel 
är hur kommuner handlar upp välfärdstjänster som utförs av 
kommersiella och idéburna aktörer. EU:s konkurrensregler och 
offentliga upphandlingar kan ses som en del av en neoliberal 
och ekonomisk logik, emellanåt sammanfattad som New Public  
Management.1 Ett viktigt argument har varit att öka mångfalden 
i utbudet, graden av innovation och att minska kostnaderna för 
välfärdstjänster.2 Till skillnad från länder som Tyskland, Neder-
länderna eller Frankrike har den svenska regeringen exempelvis 
valt att inte undanta välfärdsverksamheter från konkurrens- 
regler.3 En konsekvens av detta är att kommuner i Sverige i hög 
grad följer gällande europeiska och svenska regelverk för offent-
liga upphandlingar och valfrihetssystem. 

Trots politiska ambitioner om att öka civilsamhällets roll i 
välfärden visar forskning att de idéburna organisationerna inte 

1 Montin, 2016.
2 Lundström & Wijkström, 2012.
3 Harding, 2012; Montin, 2016.
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har fått samma framträdande roll som till exempel privata vinst-
drivande utförare.4 En förklaring kan vara att det är upphand-
lingspraktiken som begränsar de idéburna organisationers roll. 
Kunskapen om hur upphandlingar i jämförelse med andra mo-
deller för samverkan inom välfärden gynnar de idéburnas roll 
är dock bristfällig.5 Samtidigt finns det ett uttalat intresse från 
representanter från både stat och civilsamhälle att de idéburna 
organisationerna bör i ökande grad involveras i välfärden och 
samhällets organisering och att olika samverkansformer bör ut-
forskas.6

Politiska och samhälleliga ambitioner om att identifiera andra 
och mindre hierarkiska former för samverkan med större fokus 
på kvalitet i relation till medborgares upplevda behov kan ses 
som en del av en logik som har kallats för New Public Governan-
ce.7 Ett exempel på en samverkansform inom ramen för denna 
logik är den så kallade idéburet-offentligt partnerskap (IOP). En-
ligt en av de organisationer som förespråkar idéburet-offentligt 
partnerskap är denna samverkansform utformad för att ta vara 
på idéburna organisationers potential samt värna om kvaliteten 
i välfärden.8

Mot bakgrund av att marknads- och samverkansformer, som 
offentliga upphandlingar och idéburet-offentligt partnerskap, 
existerar sida vid sida i den svenska välfärden behövs studier av 
hur beställare, utförare och mottagare upplever de olika former-
na för att producera och leverera välfärdstjänster. I detta kapitel 
bidrar jag till detta behov genom att diskutera för- och nackdelar 
med idéburet-offentligt partnerskap som en samverkansform ut-
ifrån olika aktörers upplevelser av dess relationer och innehåll. 

4 Montin, 2016; Sivesind, 2013.
5 Lundström & Wijkström, 2012.
6 Regeringskansliet, 2009.
7 Hartley, 2005.
8 Forum, 2010.

Den fråga som driver kapitlet är när och i sådana fall varför idé-
buret-offentligt partnerskap upplevs vara en relevant form för 
samverkan och produktion av välfärd. Kapitlet bygger på resul-
taten av en följeforskningsstudie av det hittills största (beträf-
fande antal partnerorganisationer och budget) genomförda idé-
buret-offentliga partnerskapet i Sverige, IOP för mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg.9 Partnerska-
pet omfattade ett samarbete mellan nio idéburna organisationer 
och Socialresursförvaltning i Göteborgs stad samt varade mellan 
år 2015 och 2018.

ETT ANALYTISKT PERSPEKTIV PÅ UPPHANDLING OCH PARTNERSKAP

För att kunna analysera och diskutera för- och nackdelar med 
idéburet-offentligt partnerskap presenterar jag här ett analy-
tiskt perspektiv på upphandling och samverkan som två möjliga 
modeller för samverkan för välfärd utifrån aktuell och relevant 
forskning. Jag börjar med upphandling som samverkansmodell. 
Enligt den neoliberala och ekonomiska logiken syftar upphand-
ling till att dels öppna för fler och andra leverantörer av välfärd, 
dels att producera mer välfärd med begränsade medel.10 En yt-
terligare tänkt fördel är att den politiska styrningen av välfärden 
begränsas till rollen som beställare och utvärderare av utfall.11 
Det senare åstadkoms genom att politikerna och de offentliga 
beställarna kan ställa villkor i upphandlingskontraktet när det 
gäller exempelvis krav på tjänsten eller kriterier för kontroll.12

Forskning om offentlig upphandling och om de idéburna 
organisationerna som välfärdsaktörer visar dock att upphand-

9 Narbutaite-Aflaki et al, 2017.
10 Furusten, 2015.
11 Montin & Granberg, 2013.
12 Furusten, 2015.
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ling som marknadsideal långtifrån alltid stämmer med lokala 
praktiker13 och att marknadslogiken kan te sig mindre lämplig 
för att ordna relationer mellan olika sektorer i samhället i jäm-
förelse med partnerskapslogiken.14 Till exempel framkommer 
att kontrakt som samverkansform kan vara sämre anpassad till 
att ta tillvara på de idéburna organisationernas speciella förut-
sättningar.15 Forskningen visar vidare att det finns en risk för 
att upphandlingar och kontrakt minskar de idéburna organisa-
tionernas autonomi, demokratiska bidrag och innovationsgrad.16 
Även offentliga aktörers roll som kravställare och resultatgran-
skare kan bli påverkas negativt, till exempel med tanke på att det 
kan vara svårt att i förhand ange kvalitetskriterier eller för att 
beställarna mister insyn i produktionen17. De ökade behoven av 
kontroll, uppföljning och utvärdering kan dessutom påverka till-
liten negativt.18

Utifrån historiska och nutida praktiker och relationer mellan 
exempelvis kommuner och idéburna organisationer framstår is-
tället partnerskap som en betydligt mer situationsanpassad och 
lämplig form för samverkan än kontraktsformer.19 Jämbördiga, 
eller mer maktbalanserade, partnerskap sägs bättre kunna möta 
nya och komplexa samhällsbehov, sociala satsningar på svaga 
grupper i samhället och vara bättre lämpade för att ta tillvara idé-
burna välfärdsaktörers potential.20 När det gäller det senare visar 
forskning att de idéburna organisationerna kompletterar stat och 
kommuner, tillför extra resurser genom exempelvis det frivilliga 
arbetet, är mer flexibla och är bättre rustade för att möta speci-
fika målgruppers behov.21 Fördelarna för de offentliga aktörer-
na sägs vara större insyn och kontroll över genomförande samt 

13 Montin, 2016; Lundström & Wijkström, 2012; Siversind, 2013.
14 Salamon & Toepler, 2015.
15 Fyrberg Yngfalk & Hvenmark, 2014; Blomqvist et al, 2014; Sivesind, 2013; Wijkström, 2012.
16 Salamon & Toepler, 2015; Bode & Brandsen, 2014; Trädgård, 2012.
17 Montin & Granberg, 2013.
18 Montin, 2016; Hall, 2012.
19 Salamon & Toepler, 2015.
20 Narbutaite Aflaki, kommande; jmf Mörth & Sahlin-Andersson, 2006.
21 Salamon & Toepler, 2015; Ansell and Gash, 2008.

tillgång till de idéburna organisationernas resurser. Fördelarna 
för de idéburna organisationerna sägs vara att de, utöver sin roll 
som utförare, även involveras i utformningen av lokala satsning-
ar samt att styrningen kan anpassas mer till de idéburnas särart 
och förutsättningar. 

Forskning om partnerskap mellan offentliga och idéburna 
organisationer visar emellertid på ett antal utmaningar. Till ex-
empel svårigheter i att etablera och uppnå jämbördiga relationer, 
att finansiering och styrning måste anpassas efter de idéburna 
organisationernas styrkor och svagheter, risken för att de idébur-
nas autonomi påverkas negativt samt ökade krav på och behov 
av ytterligare resurser för att involvera båda parter i alla skeden 
av processen.22 Kunskapen om idéburet-offentliga partnerskap är 
dessutom begränsad, till exempel när det gäller implementering 
och dess implikationer för beställare, utförare och brukare.23 
Detta kapitel bidrar till detta kunskapsbehov genom att studera 
och diskutera fallet IOP Ensamkommande i Göteborg.

EMPIRISKT MATERIAL OCH METOD
IOP ensamkommande för nyanlända i Göteborg är ett relevant 
exempel på ett idéburet-offentligt partnerskap och med bärighet 
på detta kapitels syfte. Jag presenterar här en kort bakgrund till 
partnerskapet och dess uppkomst. När flyktingströmmen ökade 
kraftigt under 2015 öppnades en möjlighet för Göteborg kommun 
att se över sina modeller för mottagande av ensamkommande. 
Samtidigt inleddes ett samtal mellan Göteborgs kommun och 
några idéburna organisationer med ambitionerna att dels bygga  

22 Salamon & Toepler, 2015; Narbutaite-Aflaki et al, 2017.
23 Se exemplevis i Narbutaite-Aflaki et al, 2017.
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upp kommunens mottagningskapacitet, dels att främja ensam-
kommande barn och ungdomars välbefinnande och integration 
i samhället. Samtalen resulterade i undertecknande av ett idébu-
ret-offentligt partnerskap år 2015 med först sju och sedermera 
nio idéburna organisationer.24

Den uttalade målsättningen var att skapa en helhetslösning 
för mottagandet, där ett tryggt boende skulle kombineras med 
komplementära insatser för att ge ungdomarna en meningsfull 
fritid och goda förutsättningar för samhällsintegration.25 Part-
nerskapet var uppbyggt kring två typer av tjänster: boende med 
viss omsorg för de ensamkommande samt diverse integrations-
tjänster. Utmärkande för partnerskapet var att kommunen hade 
en formell tillsynsroll över de idéburna organisationerna i boen-
detjänster samtidigt som relationerna mellan parterna var mer 
jämbördiga inom det mindre reglerade integrationsområdet. 
Partnerskapet varade i drygt tre år och avslutades i förtid. Bi-
dragande faktorer till att partnerskapet avslutades i förtid inklu-
derade förändringar i hur regeringen hanterade migrationsreg-
lering och mottagande av nyanlända under denna period samt 
kommunens begränsade möjligheter till medverkan.26

Kapitlet bygger främst på intervjuer och samtal från en följe-
forskningsstudie av IOP Ensamkommande i Göteborg. Totalt ge-
nomfördes 11 intervjuer under 2018 med personer verksamma 
inom ramen för partnerskapet, både från de idéburna organisa-
tionernas och kommunens sida. Intervjupersonerna represen-
terar olika beslutsnivåer inom partnerskapet, som till exempel 
styrgruppen och samverkansgruppen. Intervjuteman inkluderade 
idéburet-offentligt partnerskap som samverkansform, partner-
skapsrelationer och deras betydelse samt partnerskap i jämförelse 

24 Bräcke Diakoni, Skyddsvärnet, Reningsborg, Göteborgs Räddningsmission, Röda Korset, Rädda 
Barnen, Individuell Människohjälp, Karriärkraft och Göteborgs Stadsmission.
25 IOP Göteborg, 2015.
26 Narbutaite-Aflaki, et al, kommande.

andra former för samverkan inom området sociala tjänster och 
integration. Med hjälp av intervjuerna redovisar jag i detta kapitel 
upplevelser av idéburet-offentligt partnerskap som ett alternativ 
till upphandling i allmänhet och i synnerhet partnerskapsrela-
tionernas för- och nackdelar.

UPPLEVDA FÖRDELAR MED IDÉBURET-OFFENTLIGA PARTNERSKAP 

Jag börjar med att redovisa några av de återkommande positiva 
egenskaperna med idéburet-offentliga partnerskap och hur de 
värderas av medverkande aktörer i fallstudien om IOP Ensam-
kommande, inte minst i relation till deras erfarenheter av of-
fentliga upphandlingar.27 Intervjuade företrädare för idéburna 
organisationer och Göteborgs kommun är nämligen eniga om att 
det var en ”jättestor” eller ”gigantisk” skillnad att arbeta med en 
social satsning på ensamkommande barn och ungdomar inom 
ramen för ett partnerskap i jämförelse med en upphandling. I 
nästkommande avsnitt redovisar jag även några av de upplevda 
nackdelarna med idéburet-offentliga partnerskap och svagheter 
med just IOP Ensamkommande.

 
Tillit och kunskapsutbyte
En av de återkommande fördelarna med ett flerpartspartnerskap 
i jämförelse med en upphandling upplevdes vara partnerskapets 
samlade kompetens. Kommunen och de idéburna pekade ex-
empelvis ut tillgång till de idéburnas kunskaper i asyl- och en-
samkommande frågor som en viktig kvalitet och kunskap. De 
samlade kompetenser kunde nyttjas gemensamt och av enskilda 

27 Partnerskaps aktörer refererar här oftast men inte uteslutande till direktupphandling och ramavtal som 
de upphandlingsformer de har mest erfarenhet av.
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partnerorganisationer i tjänsteutvecklingen och partnerskapets 
anpassning till ändrade externa förutsättningar. 

Det tycker jag var bra och det var ju också en viktig del i hela IOP:et 
att det var organisationer som hade mervärden just kring kunskap.  
Att sprida kunskap. Från början var det ju också social resursförvalt-
ning som gjorde grundutbildningen utifrån hur de utbildar sin perso-
nal. Men där kom ju sen också delar in från Röda Korset och Rädda 
Barnen, och det tror jag var väldigt bra.

 
Exempelvis utbildades partnerskapets boendepersonal i asyl- och 
krisbeteende och bemötandefrågor, bland annat med hjälp av 
Rädda Barnens metod för traumamedveten omsorg. Dessutom 
möjliggjordes ett kunskapsutbyte mellan kommunen och de idé-
burna organisationerna. De idéburna organisationerna angav att 
de kunde ”åka runt på studiebesök” till kommunens boenden och 
”få alla mallar från kommunen som man behöver för att själva sät-
ta sig in vad för normer, kvalitetskrav med mera som är aktuella 
och hur dessa kan tillgodoses.” ”Även kommunen kunde dra nytta 
av de idéburna organisationerna genom att skicka sin boende- 
personal till deras utbildningar.

En förutsättning för kunskapsutbytet var öppenhet och frivil-
lighet. En annan förutsättning var tillit till varandra och ett mer 
relationsbaserat förhållningssätt. 

…men det var ju det som var så himla fantastiskt tycker jag, i hela 
det här tillblivandet av IOP, att det verkligen präglades av en tillit. (…) 
istället för… alltså helt plötsligt (…) så blev vi organisationer viktiga 
och inbjudna till ’finrummet’ i Göteborg, istället för att alltid bli dem 
som får uppdragen när staden inte klarar av det.

Tilliten stärktes genom samsyn kring den gemensamma uppgif-
ten och genom att samtliga fick vara med och utöva inflytande 

under partnerskapets gång. Intervjupersonerna uppger att man 
kunde ”tillsammans naturligtvis då resonera kring vad man skulle 
leverera och inte, ”och vad man ”skulle ändra under tidens gång”.

Särskilt de idéburna upplevde att tilliten övergick till ett stabi-
lare förtroende, inte bara mellan individer, utan även mellan or-
ganisationerna.

[i vissa fall] finns inte tilliten i IOP styrgruppen eller mellan organisa-
tioner, då funkar ju inte IOP, och det sker inget kunskapsutbyte i alla 
fall. Men i det här fallet så har det funnits väldigt mycket tillit och det 
har funkat mellan organisationer och framförallt mellan personer. 

Tilliten och förtroendet, inte minst bland de idéburna organisa-
tionerna, var vidare en tillgång för satsningens kvalitet. Exem-
pelvis prioriterades verksamheten utifrån de ensamkommande, 
snarare än utifrån enskilda organisationer, när de gemensamma 
resurserna började sina. Även turordning för avvecklingen av bo-
endetjänsterna bestämdes gemensamt. Tilliten sades även bidra 
till att avvärja konflikter och utpekades som ”den stora revolutio-
nen med partnerskapet”.

(…) jag tycker vi har under åren jobbat upp ett samarbete, tillit till var-
andra, som faktiskt har prövats även i svårigheter. För man kan tycka 
att det kanske är lätt att vara sams när det finns guld till alla, så att 
säga, men man prövas om man ska börja fördela, och man ska säga 
”men ni får först, och vi sen, eller ni sen och vi först” i avvecklingsfa-
sen, så har vi löst det tycker jag på ett bra sätt. Utifrån mitt perspek-
tiv har vi haft en bra dialog.

Kommunen och de idéburna organisationerna har också haft en 
stark tillit till varandra under hela perioden, med undantag av 
avslutningen då de idéburnas tillit till kommunen försvagades på 
grund av det sättet det sättet kommunen agerande under part-
nerskapets sista månader. Kommunens representanter menar att: 
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(…) vi har nog haft tillit till de andra parterna hela tiden, och det hade 
vi även när vi gick in i det [avslutande] skedet där vi var tvungna att 
göra annorlunda. Även då så gjorde vi det med tilltro och tillit till att vi 
tillsammans skulle kunna tänka klokt om detta.

I intervjuerna jämförde representanterna för de idéburna organi-
sationerna det idéburet-offentliga partnerskapet med upphand-
lingar som samverkansform. I upphandlingar sades samverkan 
vara begränsad till enbart en beställare-utförarrelation och där 
utföraren oftast upplevdes vara utelämnad till att utföra uppdra-
get på egen hand. En konsekvens av detta resonemang var att an-
dra idéburna organisationer kunde i sådana sammanhang upp-
levas som konkurrenter, och den enskilda idéburna aktören blev 
därmed ensam i sitt hanterande av komplexa sociala insatser. 

Brukarfokus, kreativitet och ett helhetsperspektiv
Idéburna organisationer och kommunen angav att partnerskaps-
modellen passade särskilt väl för sammansatta samhällsbehov där 
ingen enskild aktör ser sig kapabel till att erbjuda en tillfredstäl-
lande lösning. I IOP Ensamkommande upplevdes att samverkan 
exempelvis ökade möjligheterna till att undvika ett så kallat ’stup-
rörstänk’ bland offentliga tjänstemän och bland anställda i de idé-
burna organisationerna. Vidare erbjöd partnerskapet ett helhets-
perspektiv på de ensamkommandes situation och möjliggjorde att 
gradvis utveckla och förbättra en rad komplementära och ända-
målsenliga tjänster. De idéburna organisationerna bidrog också 
med en rad extratjänster för de ensamkommande barnen och ung-
domarna som de inte fick någon ersättning för från kommunen. 

Just att det var ett IOP gjorde nog att vi blev mer effektiva. Att vi 
snabbt kunde få fram de här mervärdena och vi kunde vara kreativa 
i den processen. Hade man gjort en upphandling så hade det inte 

varit så kreativt, tror jag. Då hade ju vi levererat och det hade ju blivit 
som det brukar bli – att man levererar det man behöver göra, hålla 
en slags minimumnivå och inte mer. Så det tror jag, det här att 
[organisationens namn] skapade en krismottagning, det hade ju inte 
behövts i en vanlig upphandling, men nu tvingades [organisationens 
namn] mobilisera och tillskapa de här mervärdena som inte fanns 
innan. Och det är ju fantastiskt. Det hade ju inte kommit utan ett IOP. 
Så det fanns en frihet och en slags kreativitet som tillskapade fler 
resurser genom att vi hade ett IOP, vi kunde lägga till hela tiden och 
vi ville lägga till saker i IOPt, så det skulle bli bättre för ungdomarna. 
Och det kanske är den stora vinsten med att det var ett IOP snarare 
än att det blev upphandlat.

Flera idéburna aktörer uttryckte också att förutsättningarna med 
en i förväg etablerad ekonomi möjliggjorde ett tydligare fokus på 
målgruppens behov och samverkan. 

Här har det varit samverkan över tid med ett gemensamt mål och 
med ett ekonomiskt incitament där vi inte konkurrerar så mycket om 
sakerna.

Sammantaget visade de idéburna organisationerna i partnerska-
pet lyhördhet för målgruppens behov, innovationsrikedom base-
rad på tät kontakt och kännedom av målgruppen samt frivilligt 
engagemang. På detta sätt kunde de idéburna organisationerna i 
partnerskapet kompensera för den kommunala sektorns tillfälli-
ga svagheter. 

De idéburna aktörerna menade i detta sammanhang att de 
hade förmodligen inte haft råd att utveckla en liknande insats 
genom exempelvis upphandling som samverkansform.

I ramavtalsvärlden så är det ju inte lika enkelt att hjälpa varandra. Det 
är ju bara så det är. Det är ju en konkurrenssituation även om vi inte 
kallar varandra konkurrenter (…) I ramavtal så är man ju i en situation 
där… man är ju inte garanterad en enda krona i intäkt utan man måste 
verkligen kämpa för varje plats som beläggs.



  195194

I intervjuerna skildrades upphandlingar som en samverkansform 
som tydligt definierar och samtidigt begränsar vad utföraren är 
skyldig till att göra för pengarna. Aktörerna upplevde inte att 
upphandlingar främjar ett helhetsperspektiv eller sammanhållen 
insats av mervärde för brukaren. Vidare angavs i intervjuerna att 
upphandlingar har svårare att ta tillvara på de idéburnas särart 
och specifika mervärden, som exempelvis volontärsbaserade in-
satser, organisationernas breda sociala nätverk eller personalens 
engagemang.

Men vi går ju inte ut externt för att skapa en helhet kring personer i 
fråga. Utan då, och man missar också det som är gratis på [organisa-
tionens namn] och [organisationens namn], de har ju massa jättebra 
verksamhet som inte kostar nånting (…) Men man har det så tight i 
ett ramavtal så den personalen som jobbar har fullt upp med sin egen 
lilla bubbla. De hinner ju inte tänka på någon helhet, sällan i alla fall…

 
Upphandlingssituationer tenderar därför, enligt intervjuperso-
nernas utsagor, att leda till att de idéburna aktörerna drar sig för 
att erbjuda extra volontärbaserade eller andra värden för mål-
gruppen som kan innebära merkostnader för den utförande or-
ganisationen. Till exempel leder upphandlingar till en lägre grad 
av anpassning av tjänster utifrån omständigheter eller förändrade 
behov. Klarar man inte av som utförare att fullborda avtalets före-
skrivna åtaganden ”så river man hellre avtalet och förbereder sig 
att hantera alla [de juridiska och ekonomiska] konsekvenserna”. 

Långsiktighet och säkerhet
Partnerskapets överenskommelse gav de idéburna en betydande 
säkerhet och möjliggjorde ett långsiktigt perspektiv på satsningen 
för ensamkommande. De idéburnas erfarenhet av upphandlingar 

var i jämförelse en hög grad av osäkerhet, inklusive aspekten om 
organisationen skulle få ordna den tilltänkta tjänsten trots påskri-
vet kontrakt. De intervjuade representanterna menade exempel-
vis att deras arbete i hög grad handlade om att skapa goda rela-
tioner med kommunens beställare, exempelvis socialsekreterare 
och placeringskansli, för att säkerställa att patienter, klienter och 
brukare skulle tilldelas de upphandlade verksamheterna. Att vissa 
upphandlingar är konstruerade på detta sätt menar flera repre-
sentanter är en nackdel för enskilda målgrupper och insatsernas 
kontinuitet.

Ett ramavtal är ju öppet åt båda håll. Vi behöver ju inte ta emot någon 
och vi kan ha flera ramavtal.

Vidare angavs att avtalen i många upphandlingar är relativt kort-
siktiga. Detta uppmanar inte till några större investeringar i var-
ken kunskap om viss målgrupp eller infrastrukturer. Till detta 
kommer erfarenheten av svårigheter med att behålla erfaren och 
kompetent personal under denna form av osäkerheter. En ytterli-
gare nackdel sades vara att upphandlingar ofta kräver att utföraren 
har ekonomiska resurser i beredskap för kommande upphand-
lingar. Speciellt mindre idéburna organisationer har svårigheter 
att ackumulera en ekonomisk beredskap, men även större orga-
nisationer lyfter fram de negativa konsekvenserna av att avsätta 
tillräckliga resurser för kommande upphandlingar.

Att vara följsam mot upphandlingsavtalets villkor upplevdes 
slutligen av de idéburna vara viktigare än att erbjuda behovsan-
passade och hållbara tjänster.

Vi måste placera in människor som kanske inte är lämpliga i boendet 
för att vi måste ju få ekonomin att gå runt, för det påverkar hela orga-
nisationen annars. 
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Utföraren sades vara tvungen att leverera tjänsten, för att eko-
nomin skulle gå ihop, trots att den inte alltid upplevdes som 
ändamålsenlig. I jämförelse var de idéburna organisationernas 
erfarenheter av partnerskap att de möjliggjorde en kontinuerlig 
anpassning av insatser och att ställa tjänster i beredskap. 
 

Delat ansvars- och risktagande
Ett idéburet-offentligt partnerskap upplevdes att inte bara förut-
sätta i teorin men även möjliggöra i praktiken ett delat ansvars- 
och risktagandemellan offentliga och idéburna organisationer. 
Kommunens företrädare uttryckte det på följande sätt:

Vi tycker att det är viktigt att testa just den formen. För att den formen 
ger ju också på ett sätt kommunen en annan roll – att dela ansvaret 
med andra. I upphandling eller i avtal med andra leverantörer är vi ju 
huvudansvariga. De levererar ju tjänsten för oss. (…) Här skapar vi ju 
vi en verksamhet tillsammans. Det är vårt gemensamma ansvar, lite 
så… det är den visionen kan man säga...

Partnerskapet krävde att kommunens förhållningssätt till styr-
ningen av de externa tjänsteaktörer förändrades från en renod-
lad tillsynsaktör och kravställare till en ansvarsfull partner som 
skapade goda förutsättningar. 

Kommunens företrädare angav visserligen att det fanns 
svårigheter med att styra de idéburna i ett idéburet-offentligt 
partnerskap och att det stundtals var svårt att avgränsa de olika 
parternas ansvar. Framförallt i boendetjänster var kommunen 
van att agera som en sedvanlig beställare gentemot andra utföra-
re. Istället fick kommunen både ”lita på att idéburna vet hur man 
utför sitt uppdrag” och samtidigt  ”stödja de idéburna med kun-
skap och rutiner i förebyggande syfte”. 

Utifrån det delade ansvars- och risktagandet sprang därmed ett 
antal fördelar. En av dessa var kommunens kunskapsmässiga stöd 
till de idéburna organisationerna i form av exempelvis förmedling 
av kvalitetskrav, flexibilitet i kravställning samt utbildningsinsats-
er för anställda i de idéburna organisationerna. De idéburna ak-
törerna upplevde kommunens stöd även i form av ”kontinuerlig 
information om [flykting]läget och frågor om förändringar”, vo-
lymer samt att kommunen emellanåt ”visade upp behovsbilder, 
hur ser det ut nu”. Ett sådant stöd sades uppstå ur en känsla av ett 
ömsesidigt beroende i ett gemensamt uppdrag samt ur viljan att ta 
vara på idéburnas specifika resurser och särart. De idéburna har i 
sin tur tagit ansvar genom att i snabbt takt anpassa sina verksam-
heter efter den nya målgruppen, kontinuerligt utveckla sina kom-
petenser samt dela med sig sina erfarenheter med andra partners. 
En annan fördel var att kommunen och organisationerna delade 
det ekonomiska ansvaret. Ett delat ansvars- och risktagande kun-
de dock innebära att båda sidorna tvingades till uppoffringar och 
kostsamma omläggningar av verksamheten.

I upphandlingar däremot, ansåg de intervjuade representanter-
na, tvingas utföraren att bära alla risker. Utföraren får ersättning 
enbart för de tjänster som utförs eller de lokaler som utnyttjas.

I alla ramavtal så tar ju utföraren alla risker. Den som skapar ram- 
avtalet, kommunen då, tar ju inga risker utan… man går ut med  
någon slags bedömning om hur stort behovet är…

Överlag upplevde de idéburna aktörerna att upphandling skapar 
en konkurrenssituation gentemot andra organisationer, och att 
ansvars- och risktagande bedöms utifrån den egna organisatio-
nens perspektiv snarare än med hänsyn till målgruppen eller 
samarbetspartners.
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UPPLEVDA NACKDELAR MED IDÉBURET-OFFENTLIGA PARTNERSKAP 
Trots ovan identifierade fördelar angavs att ett idéburet-offentligt 
partnerskap, både som en samverkansform och som den utövades 
just i fallet med IOP Ensamkommande, inte var en samverkans-
form helt utan brister. En av de återkommande nackdelarna med 
ett partnerskap, och som lyftes fram av samtliga intervjuade res-
pondenter, var osäkerheten kring de juridiska förutsättningarna, 
som blev särskilt påtaglig mot slutet av partnerskapet och hade att 
göra med ett tidigare och pågående antal granskningar. Dessa gäll-
de bland annat kommunens tidigare förfarande med upphand-
lingar av boenden för ensamkommande från privata aktörer, och 
Konkurrensverkets tvist med Alingsås kommun om IOPs legalitet. 

Sen kom ju hela den här juridiska diskussionen kring IOP avtalet, är 
det lagligt eller är det inte det?

Osäkerheten gjorde fallet med IOP Ensamkommande i hög grad 
beroende av stödet från politiker samt kommunens jurister. Re-
presentanter från kommunen påpekade bristen på tydlighet i 
konkurrenslagstiftningen och dess tillämpning i jämförelse med 
upphandlingar. Idéburna aktörer å sin sida påpekade vikten av 
att öka kunskapen om idéburet-offentliga partnerskap och ”verk-
ligen avsätta tid för att utarbeta och förstå [den initiala] överens-
kommelsen”.

En annan upplevd nackdel med ett partnerskap som involve-
rar flera aktörer var att enskilda aktörer saknade kontroll över 
processer och resultat på samma sätt som i andra samverkans-
former. Denna nackdel kan jämföras med upphandlingar som 
enligt en av kommunens representanter:

går att knoppa av såhär snabbt, i upphandling (…) och att omför-
handla och säga upp avtalen. (…). Vi omförhandlade så vi inte betala-
de för tomma platser, så det var mycket, mycket enklare.

En del av avsaknaden av kontroll över processer och resultat var 
att förändrade omständigheter, som till exempel lagändringar 
relaterade till målgruppens rättigheter, eller ändrade ersättning 
för tjänsten kunde medföra krav på direkta anpassningar. 

Hade det vart ett på annat sätt, exempelvis ett upphandlat avtal, hade 
vi ju vetat att vi ska hålla på till 2021 och det skulle vara den och den 
målgruppen. Här fick vi ju hela tiden… vi fick ju faktiskt förändra det 
en hel del under tiden. Vilket ju i och för sig ur samhällsekonomisk 
synpunkt är väldigt mycket bättre tänker jag. Men det är klart att som 
organisation så kan det ju vara svårare att veta långsiktigt vad man 
har att förhålla sig till.

Ytterligare utmaningar med idéburet-offentliga partnerskap, och 
som kunde identifieras i fallet med IOP Ensamkommande, in-
kluderade svårigheter med att förändra partnerskapets grundläg-
gande villkor, det omöjliga för de idéburna aktörerna att delta i 
upphandlingar som direkt skulle konkurrera med partnerskapet 
eller möjligheterna till att reagera på politiska förändringar i om-
världen i tid. I fallet med IOP Ensamkommande medförde de 
idéburnas alltför tillitsfulla inställning till staten och kommunens 
”förmåga att bedriva en konsekvent politik” eller att ”ta hand om 
konsekvenserna av sin ändrade politik” stora kostnader. Slutligen 
identifierade intervjuerna en risk med att partnerskap kan kom-
ma att sakna rimliga ekonomiska förutsättningar.

EN ANALYS AV PARTNERSKAP UR ETT RELATIONELLT PERSPEKTIV

Med stöd i min genomgång ovan av de olika upplevda för- och 
nackdelar med idéburet-offentliga partnerskap i relation till upp-
handling renodlar och reflekterar jag i följande avsnitt över de 
typer av relationer som framträder och främjas i denna typ av 
samverkan. 
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Relationer mellan idéburna
I fallet med IOP Ensamkommande skildrades en bild av relatio-
ner mellan idéburna organisationer som kan kontrasteras med 
upplevda relationer i sammanhang som istället präglas av kon-
kurrens. En av de största fördelarna med ett partnerskap angavs 
till exempel vara en tillitsbaserad samverkan mellan de idéburna 
aktörerna. I ett partnerskap upplevdes det som möjligt att nytt-
ja varandras potential genom ett kollektivt kunskapsutbyte samt 
gemensamt beslutsfattande och lärande. Partnerskapsrelationer 
upplevdes för det andra som lämpade för att angripa komplexa 
samhällsbehov samt för att fostra dialog och kunskapsutbyte i 
utvecklandet av behovsanpassade och sammanhållna välfärds-
tjänster. Fallstudien visade också att partnerskap som byggde på 
delade värderingar, tillit och öppenhet kunde resultera i ett ge-
mensamt ansvars- och risktagande. Samverkan främjades för det 
fjärde av en solidarisk modell för resursfördelning. Det finansiel-
la arrangemanget i partnerskapet möjliggjorde exempelvis att de 
idéburna aktörerna kunde dela med sig av en del av sin budget till 
de som var bättre rustade att erbjuda vissa tjänster. Slutligen bör 
det lyftas fram att förtroendet som odlades mellan de idéburna 
aktörerna har därefter möjliggjort nya samarbeten.

Relationer mellan kommunen och de idéburna 
När det gäller relationer mellan kommunen och de idéburna ak-
törerna visar fallstudien av IOP Ensamkommande att ett part-
nerskap som samverkansform kan åstadkomma mer jämbördiga 
relationer mellan kommunen och idéburna som primära tjänste- 
utförare. Denna jämbördiga relation åstadkoms enligt de intervju-
ade representanterna genom att samtliga partners välkomnades 

in i samtalet om partnerskapets innehåll, villkor, principer och 
framtid, i ett tidigt skede men även när omständigheterna skifta-
de och när omförhandling av överenskommelsen aktualiserades. 
Vidare sades det att partnerskapet kännetecknades av ett gemen-
samt beslutsfattande och en gemensam styrning. En annan fördel 
med relationen mellan kommunen och de idéburna aktörerna 
inom ramen för partnerskapet var att kommunen sägs ha agerat 
öppnare och erbjudit mer insyn, dialog och stöd, långt utöver sin 
roll som beställare och tillsynsaktör. 

Ibland uppfattar jag det som att kommunen ser oss som ’sina egna’. 
Man får insynen i kommunal verksamhet, men man får vara mer 
flexibel, mer möjlighet att anpassa boendet.

Utifrån ett analytiskt perspektiv påminner kommunens agerande 
inom ramen för IOP Ensamkommande mer om den utforskande 
och samordnande rollen som kännetecknar offentliga aktörer i 
New Public Governance-perspektivet än den sedvanlige bestäl-
laren i linje med New Public Management-perspektivet. Enligt 
kommunen och idéburnas utsagor utgjorde partnerskapsrela-
tioner en kontrast till mer hierarkiska och kontrollbaserade re-
lationer med bristande dialog och stöd, som sades känneteckna 
upphandlingskontrakt. Det ska dock påpekas att fördelarna av 
partnerskapet när det gäller relationen mellan kommun och de 
idéburna organisationerna var villkorade av den politiska viljan. 
Forskningen visar att balanserade partnerskap med symmetriska 
eller mer jämbördiga relationer är sällsynta, även internationellt 
sett.28

 

28 Proulx et al, 2007; Salamon & Toepler, 2015.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Detta kapitel har fokuserat på idéburet-offentliga partnerskap 
som ett alternativ till upphandling när det gäller samverkan kring 
att producera och utveckla välfärdstjänster. Det ska dock påpekas 
att kapitlet endast bygger på en fallstudie av ett sådant partner-
skap och hur medverkande deltagare uppfattade, värderade och 
resonerade om partnerskapets för- och nackdelar i relation till an-
dra samverkansformer, som till exempel upphandlingar. Kapitlet 
har med andra ord inga anspråk till en allmängiltig beskrivning.

Trots detta skulle jag vilja argumentera för att IOP Ensamkom-
mande illustrerar väl partnerskapens styrkor och svagheter. Till 
detta kommer att IOP Ensamkommande erbjuder en möjlighet 
att utforska samverkan under skiftande förutsättningar i om-
världen. Ett av de empiriska resultat som jag därför särskilt vill 
uppmärksamma är hur samtliga intervjuade deltagare menade att 
partnerskapet erbjöd relationer som präglades av större säkerhet 
och ett delat ansvars- och risktagande, inte minst i jämförelse med 
offentliga upphandlingar, men även i jämförelse med traditionel-
la föreningsbidrag. Representanter för kommunen valde att lyfta 
fram hur partnerskapet främjade tillitsfulla relationer samt gav 
möjlighet till insyn och påverkan i produktionen av välfärd. De 
idéburna organisationerna å sin sida tilltalades av förutsättning-
arna för en anpassad styrning och möjligheter till inflytande, till 
exempel när det gäller utformandet av lokala resursfördelnings-
modeller, insatser mot sociala grupper eller överenskommelsens 
principer och villkor.

En rätt utformad samverkan mellan den offentliga och den 
idéburna sektorn kan, under vissa omständigheter och i vissa 
sammanhang, med andra ord erbjuda en högre kvalitet. Denna 
kvalitet skapas i samverkan, bland annat genom att parterna i 

relationen kompenserar varandras brister, kompletterar varan-
dra och medverkar till en ömsesidigt fördelaktig styrningsform. 
Det ska dock understrykas än en gång att alla partnerskap, även 
fallet med IOP Ensamkommande, är villkorade utifrån det poli-
tiska stödet, partnerskapets utformning samt att en löpande dia-
log kan främjas utifrån principer om maktdelning och tillitsfull 
styrning.

Utifrån ett mer analytiskt perspektiv vill jag betona hur IOP 
Ensamkommande i många avseenden efterliknar de i littera-
turen förespråkade idealmodellerna för samverkan mellan of-
fentliga organisationer och civilsamhället.29 Fallstudien och 
partnerskapet som samverkansmodell skulle också kunna be-
rika befintliga teorier om New Public Governance i relation till 
aspekter som samverkan och interaktiv styrning.30 Jag menar 
att vi här närmar oss en form av relationer som kan kontrasteras 
med formalistiska och asymmetriska upphandlingsrelationer, 
där det offentliga upplevs både ha maktövertag i utformningen 
av samverkansvillkor och förväntade resultat samt trots detta ha 
en begränsad insyn i tjänsteproduktion och kvalitet. Det finns 
vidare stöd för tidigare hypoteser om att de idéburna organisa-
tionerna och deras engagemang, kunskap och innovationspoten-
tial kommer bättre till rätta i ett partnerskap än i relationer som 
präglas av konkurrens.

Avslutningsvis vill jag besvara frågan om när ett idéburet-of-
fentligt partnerskap är att föredra som samverkansform. Baserat 
på fallstudien om IOP Ensamkommande och tidigare forskning 
vill jag hävda att partnerskap framförallt lämpar sig i situationer 
som kräver ett helhetsperspektiv, där både de offentliga och de 
idéburna aktörernas kompetenser, kunskaper och resurser kan 
samspela när det gäller att definiera samhällsbehov, utveckla 

29 Se exempelvis Salamon & Toepler, 2015.
30 Se exempelvis Ansell & Gash, 2008.
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angreppssätt och lära från varandra.31 Det idéburna-offentliga 
partnerskapets största potential verkar därför finnas där till-
litsfulla relationer och en gemensam vision är en viktig del i ett 
samarbete samt där hierarkiska relationer, enskilda aktörer och 
en ekonomisk logik har visat sig vara mindre framgångsrika. En 
avslutande fråga rör därför om vilka omständigheter som skul-
le behöva uppfyllas för att det vore befogat att prioritera mark-
nadslogiken som samverkansform framför partnerskapslogiken 
för att tillsammans med civilsamhällets organisationer upprätt-
hålla och utveckla välfärd. 32

31 Narbutaité Aflaki, Eriksson & Schneider, 2017.
32 Montin, 2016.
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ANTOLOGIN Upphandlad sammanställer ett antal perspektiv på  

offentlig upphandling av framför allt ideell vård och omsorg utifrån  

aktuell och existerande forskning. Målsättningen är att bidra till och  

utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är  

och bör vara organiserad.

I boken positioneras offentlig upphandling i relation till andra former  

och alternativ för att skapa, upprätthålla och förbättra välfärden –  

inklusive långvariga relationer och partnerskap. Detta väcker ett antal 

frågor om offentlig upphandlings specifika förutsättningar, mekanismer 

och resultat.

Vilka andra former används i Sverige och i andra länder? Hur påverkar 

offentlig upphandling innovation, kvalitet och resultat? Till vilken grad 

möter offentlig upphandling den lokala vården och omsorgens praktik?

I åtta kapitel diskuterar elva forskare från olika discipliner och länder 

dessa frågor utifrån ett antal perspektiv. Gemensamt strävar de efter att 

besvara, utveckla och reflektera kring frågor om offentlig upphandling 

av privat och ideell vård och omsorg.

Boken riktar sig till politiker, praktiker, akademiker och studenter som 

är intresserade av former för att utveckla den svenska välfärden och de 

ideella organisationernas bidrag till denna utveckling.

Boken är framtagen på initiativ av Bräcke diakoni.


