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1. INLEDNING 
Vi på Serus har utvärderat samverkan i IOP Kvinna i Botkyrka, mellan januari 2020 och 

december 2022. Under den här perioden har vi levererat en utvärderingsplan, två 

rapporter (PM1 och PM2) samt den här slututvärderingsrapporten. Vi har också löpande 

haft kontakt och gett återkoppling till verksamheten.  

Denna slutrapport är upplagd så att vi i kapitel 2 beskriver bakgrunden till IOP Kvinna i 

Botkyrka. Vi fortsätter med att beskriva upplägget för vår utvärdering av partnerskapet 

(kapitel 3). I kapitel 4 beskriver vi innebörden av ett idéburet/offentligt partnerskap samt 

den forskningsrapport kring samverkan som vi baserar vår analys på. I kapitel 5 beskriver 

vi resultatet från de två tidigare mätningar vi genomfört, medan vi i kapitel 6 går igenom 

resultatet av den avslutande mätningen. Kapitel 7 innehåller en övergripande genomgång 

och analys av utvärderingen som helhet, inklusive måluppfyllelse samt 

framgångsfaktorer och utmaningar. Kapitel 8 innehåller våra avslutande resoenmang 

utifrån utvärderingen. Sist i dokumentet finns två bilagor, dels en genomgång av den 

forskningsrapport vi använt oss av i utvärderingen, dels en redogörelse för de sjugradiga 

skalor som vi bedömt de sex centrala områdena för samverkan utifrån. 

2. BAKGRUND 
IOP Kvinna i Botkyrka är ett idéburet/offentligt partnerskap (IOP) mellan Botkyrka 

kommun, Botkyrka folkhögskola, Hela människan Huddinge-Botkyrka-Salem och 

Studieförbundet Bilda Öst. Från början var även Arbetsförmedlingen Botkyrka-Huddinge-

Salem med i samarbetet, men drog sig ur vid förnyandet av avtalet vid årsskiftet 

2020/2021.  

Bakgrunden till samarbetet är att genom en strukturerad samverkan stödja målgruppen 

utrikesfödda kvinnor i Botkyrka som står utanför arbetslivet att enklare och mer effektivt 

etablera sig på arbetsmarknaden, vilket historiskt varit svårt att få till trots deltagande i 

olika offentligt finansierade insatser. Partnerskapet utgår ifrån idén om att hälsa, 

egenmakt och livsutrymme påverkar möjligheten till arbete och studier, och genom detta 

samarbete vill parterna göra en bredare ansats för att främja dessa aspekter hos 

målgruppen. Inom ramen för IOP Kvinna i Botkyrka drivs dels projektet Tillväxt Kvinna 

och dels kursen Svenska i butik. 

Projekt Tillväxt kvinna drivs tillsammans med Samordningsförbundet Huddinge-

Botkyrka-Salem (som alltså inte är med i IOP Kvinna i Botkyrka). I projektet är också 

Arbetsförmedlingen fortfarande en part, även att de inte längre ingår i IOP-samarbetet. 

Projektet erbjuder utrikesfödda kvinnor ett antal olika insatser för att närma sig studier 

eller arbete. Deltagarna anvisas till projektet av Arbetsförmedlingen och verksamheten 

sker hos Hela människan i Botkyrka. Svenska i butik är en kurs på Botkyrka folkhögskola 

där deltagarna får läsa svenska på folkhögskolan, samtidigt som de två dagar i veckan 

praktiserar i en av Hela människans second hand-butiker. I kursen ingår också att under 

en period göra praktik på en extern, kommersiell arbetsplats. 
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I de två verksamheterna kopplade till IOP Kvinna i Botkyrka, Tillväxt kvinna och Svenska 

i butik, hålls arbetsgruppsmöten mellan organisationerna som är operativt involverade. 

Utöver arbetsgrupperna leds IOP Kvinna i Botkyrka av en styrgrupp, som också fungerar 

som styrgrupp för projektet. I styrgruppen finns alla samverkande organisationer 

representerade, samt personer med nyckelroller i de operativa verksamheterna.  

3. VÅR UTVÄRDERING AV IOP KVINNA I BOTKYRKA 
IOP Kvinna i Botkyrka har flera utvärderingsinsatser kopplade till initiativet, där vårt 

utvärderingsfokus är samverkan. Vi har god erfarenhet av att utvärdera samverkan i 

arbetsmarknadsrelaterade initiaitv. Vi har även god erfarenhet av att delta i utvecklandet 

av IOP i Sverige. Därför är vi särskilt intresserade av att följa IOP Kvinna i Botkyrka utifrån 

samverkansperspektivet. Vårt fokus har varit att utvärdera hur det systematiska 

samarbetet mellan involverade parter fungerar och vilka konsekvenser det leder till. 

Främst svarar vi på följande frågor:  

• Hur är samverkan organiserad i IOP Kvinna i Botkyrka (på såväl operativ nivå som 

ledningsnivå)?  

• Vilka framgångsfaktorer/utmaningar finns kopplat till hur IOP Kvinna i Botkyrka 

valt att organisera samverkan, och hur har dessa bidragit till bra/mindre bra 

måluppfyllelse?  

• Vilka fördelar ser samarbetets olika aktörer med samverkan, och hur betydande 

är de?  

• Vilka nackdelar ser samarbetets olika aktörer, och hur betydande är de?  

• Vilka konkreta positiva effekter kan identifieras av samarbetets olika aktörer?  

Vår utvärdering har även fokuserat effekterna av samverkan, det vill säga vilka 

konsekvenser av samverkan som skapar ett bestående värde i sig. Vi har använt oss av 

värdeskapandekedjan i detta syfte. För att kunna använda värdeskapandekedjan och 

svara på såväl uppdragsgivares utvärderingsfrågor som våra egna utvärderingsfrågor har 

vi använt oss av flera metoder. Vi har (1) läst dokument som behandlar hur IOP Kvinna i 

Botkyrka arbetar, vi har (2) intervjuat personer från både operativ- och styrgrupp, vi har 

(3) närvarat vid specifika möten och aktiviteter samt vid behov skickat ut (4) enkäter till 

samverkande aktörer.  

På en övergripande nivå har vår utvärdering haft tre parallella utvärderingsspår: 

målutvärdering, processutvärdering samt utvärdering av effekter och värdeskapande. 

Vår utgångspunkt i den målorienterade utvärderingen är metoden Logical framework 

approach (LFA). Vi har i fört in målen i en anpassad LFA‐matris, och utgår från de 

indikatorer som verksamheten tidigare tagit fram för måluppfyllelse. Matrisen har vi 

använt för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens genomförande, vilket ger en tydlig 

bild av utvecklingen mot formulerade mål.  
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För oss har processutvärderingen bestått av tre olika, men parallella, delar. Den första 

och kanske mest självklara delen innebär att vi studerat projektets olika aktiviteter för att 

kontinuerligt undersöka och till projektet återkoppla hur de förhåller sig till målen och 

hur de bidrar till måluppfyllelse. Det handlar helt enkelt om att säkerställa att IOP Kvinna 

i Botkyrka varit på rätt väg. I den andra delen breddar vi ansatsen och tittar närmare på 

förutsättningar som omger projektet och vilka andra aspekter som kan påverka 

projektresultatet. Den sista delen, som kanske också är den viktigaste för långsiktigheten, 

handlar om att vägleda verksamheten i att beskriva den samverkansmetod som används 

i genomförandet. Detta är centralt för att dels kunna värdera metoden i relation till andra 

metoder, dels skapa rätt förutsättningar för en lyckad implementering. Vår återföring 

utifrån samtliga tre delar av processutvärderingen har skett genom skriftligt material och 

muntlig dialog. Återföringen har skett kontinuerligt för en strukturerad, stödjande och 

lärande ansats. Vi har även varit noggranna med att lämna tydliga rekommendationer om 

fortsatt tillvägagångssätt baserat på den information vi samlat in.   

 

Figur 1. Värdeskapandekedja med utgångspunkt i SROI 

För utvärdering av effekter och värdeskapande har vi vår utgångspunkt i det 

internationellt etablerade konceptet Social return on investment (SROI). SROI utgör 

dessutom den övergripande utvärderingsinsats som alla våra projektutvärderingar utgår 

ifrån. Utgångspunkten i SROI är den så kallade värdeskapandekedjan (eng. Theory of 

Change, se en utvecklad version i Figur 1), som är ett av flera alternativa sätt att beskriva 

en förändrings, interventions- eller programteori.  

  



 5 

4. INNEBÖRD AV SAMVERKAN OCH IOP 
I vår analys av samverkan inom IOP Kvinna i Botkyrka har vi utgått bland annat från 

forskningsrapporten Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering – en 

sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området1. Rapporten identifierar 

bland annat hinder och framgångsfaktorer för samverkan (se bilaga för mer utförlig 

beskrivning).  

Vi har också använt oss av Danermark och Kullberg2 som i boken Samverkan – 

välfärdsstatens nya arbetsform pekar på att forskning om samverkan i Sverige kan delas 

upp i två huvudområden: hur samverkan ska organiseras, alltså samverkansprocessen, 

och effekterna av samverkan. Forskningen om hur samverkan ska organiseras visar att 

effekterna påverkas av hur väl samverkansprocessen fungerar; en samverkan som inte är 

välorganiserad ger sämre resultat. De faktorer som påverkar samverkansprocessen är 

hur samverkan organiseras, hur regelverken ser ut för de olika aktörerna, samt de 

inblandade professionernas kunskap och synsätt.3 Eller med andra ord hur styrning, 

struktur och samsyn ser ut.4 Det är utifrån de två ovannämnda forskningsmaterial som vi 

landat i att fokusera på följande fyra områden för att fånga samverkan: ömsesidig nytta 

och synergier, gemensam målbild, insikt och förankring samt kommunikation. Dessa fyra 

områden identifieras, framför allt av Danermark och Kullberg, som centrala för en 

framgångsrik samverkan. 

När det i stället gäller IOP som fenomen finns det ingen fastställd definition av vad ett 

sådant innebär. Men att det är en samverkansmodell mellan det offentliga och den 

idéburna sektorn råder det inga tvivel om. En viktig parameter med IOP är att den ska ses 

som en samverkansform som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella 

kontrakt, utan på ömsesidighet. Det är därför som samverkan utifrån gemensam nytta är 

mycket viktig för oss att utvärdera. Utöver det ömsesidiga mervärdet ska en IOP präglas 

av att: 

• verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen, 

• verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns, 

• verksamheten inte kan ses som en del av föreningsbidraget, 

• det inte finns en marknad eller konkurrenssituation att vårda, 

• båda parter finansierar verksamheten (med pengar eller andra insatser), 

• verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida, och 

• verksamheten avses bedrivas under en längre tid. 

 

 
1 Andersson et. al. (2010), Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering – en sammanställning av kunskap 

och erfarenheter inom området, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). 
2 Danermark, B. & Kullberg, C. (1999), Samverkan − välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: Studentlitteratur. 
3 Ibid. 
4 Socialstyrelsen. (2013), Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera 

aktörer. Stockholm: Socialstyrelsen. 
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En utredning (SOU 2019:56) behandlas just nu där IOP utgör en viktig del av förslagen till 

reglement och förtydliganden.  

5. TIDIGARE MÄTNINGAR 
Vi har under utvärderingens gång genomfört tre mätningar avseende grad av samverkan. 

Den första, baslinjemätningen, genomfördes våren 2020 och presenterades i PM1. Den 

uppföljande mätningen genomfördes våren 2021 och presenterades i PM2. Den 

avslutande mätningen har genomförts under hösten 2021 och presenteras i den här 

avslutningsrapporten. I mätningarna har vi utgått från de områden som definieras i den 

tidigare nämnda rapporten Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering – en 

sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området. Vi har valt att dela in dessa i 

följande sex områden: 

1. Ömsesidig nytta 

2. Synergier 

3. Gemensam målbild 

4. Insikt 

5. Förankring 

6. Kommunikation 

 

Varje område bedömdes sammantaget av oss på en sjugradig skala där steg 1, 3, 5 och 7 

definierades utifrån följande logik, exemplifierad för områden Ömsesidig nytta: 

1 Samarbetet skapar ingen ömsesidig nytta. 

2 

3 Samarbetet skapar viss ömsesidig nytta. 

4  

5 Samarbetet skapar ganska stor ömsesidig nytta. 

6 

7 Samarbetet skapar stor ömsesidig nytta. 

 

Samtliga övriga områden bedömdes på varsin skala utifrån samma logik. Som bilaga till 

detta dokument finns skalorna för vart och ett av de sex områdena. Vår bedömning av 

varje område baseras på våra intervjuer, observationer samt parternas egna 

bedömningar på skalan. Vi har intervjuat huvudrepresentanterna för de fyra 

samverkande organisationerna. I enkäten har sex individer svarat. Dessa består av 

samma fyra huvudrepresentanter samt två ytterligare individer som haft en central roll i 

den operativa verksamheten och därmed även medverkat på styrelsemöten.  

5.1 PM1 – utfallet av mätning 1 

Inför PM1 deltog vi utvärderare i ett antal styrgruppsmöten, likväl som i 

arbetsgruppsmöten med projekt Tillväxt kvinna och Svenska i butik. Vi intervjuade också 

medlemmar i både styrgruppen och i arbetsgrupperna. I rapporten redogjorde vi för 



 7 

resultatet av informationsinsamlingen samt analys och rekommendationer. Utöver detta 

beskrev vi också den forskning kring samverkan (som vi också beskriver i kapitel 4 i 

denna rapport) utifrån vilken vi alltså utgått i utvärderingsuppdraget, framför allt gällade 

de fyra centrala områdena för samverkan. 

Utifrån den insamlade informationen bedömde vi de sex områdena i baslinjemätningen 

som följer: 

Område 
Baslinjemätning juni 

2020 

Ömsesidig nytta 5 

Synergier 5 

Gemensam målbild 3 

Insikt 4 

Förankring 5 

Kommunikation 5 

 

Vi konstaterade i PM1 att samtliga parter var mycket positivt inställda till samarbetet, 

men vi konstaterade också att det fanns viktiga faktorer att utveckla för att skapa en 

välfungerande samverkan. Det viktigaste att jobba med var att skapa samsyn kring den 

gemensamma målbilden. Vi uppfattade också att insikt och förankring samt 

kommunikation, framför allt i styrgruppen, också kunde förbättras. Vi rekommenderade 

verksamheten att arbeta systematiskt med att utveckla dessa områden genom att gå 

igenom följande steg och besvara de associerade frågorna: 

1. Tydliggöra och sätta ord på skillnaderna mellan de olika aktörerna. 

o Vad skiljer aktörerna åt? 

o Vad är unikt med var och en av aktörerna i samarbetet? 

o Hur är verksamheternas egna målbilder formulerade? 

2. Ta reda på vad som är den gemensamma nämnaren. 

o Vad vill vi uppnå med samarbetet? 

o Vad är vår gemensamma målbild? 

o Hur definierar vi vår målgrupp? 

3. Kom överens om strukturer och rutiner för samverkan. 

o Hur vill vi att kommunikationen ska fungera? 

o Hur ofta ska vi ha möten? 

o Hur ska innehållet på mötena läggas upp? 
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Vårt förslag var att arbeta med dessa frågor i en eller flera workshops i styrgruppen. Vi 

tryckte också på att det är viktigt att även involvera arbetsgrupperna, inte minst vad gäller 

området kommunikation. 

I januari 2021 genomfördes också en workshop under vår ledning (utanför detta 

utvärderingsuppdrag) där framför allt de två första punkterna i listan ovan diskuterades. 

Resultatet från denna inkluderades i PM2. 

5.2 PM2 – utfallet av mätning 2 

I informationsinsamlingen för PM2 genomförde vi utvärderare även här intervjuer med 

parterna samt deltog i möten med styrgruppen och arbetsgruppen. 

Styrgruppsmedlemmarna fick även fylla i en enkät med frågor utifrån de sex områdena 

avseede samverkan. I rapporten redogjorde vi för resultatet av informationsinsamlingen 

samt analys och rekommendationer. Vi redogjorde även för resultatet av den workshop 

som genomfördes i januari 2021. 

De sex områdena centrala för samverkan bedömdes i uppföljningsmätningen som följer: 

Område 
Baslinjemätning juni 

2021 

Ömsesidig nytta 4 

Synergier 5 

Gemensam målbild 4 

Insikt 4 

Förankring 4 

Kommunikation 5 

 

Utifrån ovanstående kunde vi konstatera att kommunikation och realisering av synergier 

bedöms på samma nivå som tidigare. Insikt om varandras verksamheter och gemensam 

målbild bedöms som något bättre än tidigare. Dessa områden var också i fokus vid den 

workshop som genomfördes, vilket kan tänkas vara en bakomliggande förklaring till 

detta. Förankring av samarbetet och skapande av ömsesidig nytta hade dock försämrats 

något i jämförelse med baslinjemätningen. Detta kan säkerligen till viss del förklaras av 

pandemin, som försvårat mycket för samverkan under året mellan mätningarna, särskilt 

då det inte gått att träffas fysiskt. Detta kan även vara en bidragande orsak bakom att 

större steg i en positiv riktning inte heller tagits inom de andra områdena.  

En annan försvårande omständighet mellan mätningarna var att Arbetsförmedlingen 

drog sig ur IOP-samarbetet, på grund av av organisationens stora reformarbete och 

förändrade villkor. Detta uppfattades som ett stort avbräck av de kvarvarande parterna 
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och försvårade också för det operativa arbetet i projekt Tillväxt kvinna, som 

Arbetsförmedlingen hade en viktig roll i. Beslut togs i positiv anda i styrgruppen under 

våren 2021 om att mötas oftare under hösten, och det fanns förhoppningar om att även 

kunna genomföra möten fysiskt på plats och på så vis förbättra samarbetet ytterligare.  

Rekommendationerna som vi framförde i PM2 löd: 

• Fokusera vidare på den gemensamma målbilden. Detta arbete har påbörjats men 

dessa diskussioner behöver tas tillvara på och utvecklas vidare. Det blir särskilt 

intressant att ställa detta i relation till potentiell framtida verksamhet nu när 

Tillväxt kvinna lider mot sitt slut. 

o Vad vill vi uppnå med samarbetet? 

o Vad är vår gemensamma målbild? 

o Hur definierar vi vår målgrupp? 

• Diskutera rutiner för samverkan. Denna punkt har inte hunnit diskuterats aktivt 

under detta år, men däremot har beslutets tagit att ha möten oftare, vilket i sig ger 

en ökad förutsättning för fortsatta diskussioner.  

o Hur vill vi att kommunikationen ska fungera? 

o Hur ofta ska vi ha möten? 

o Hur ska innehållet på mötena läggas upp? 

• Ta fram rutiner för att lyfta fram aktörernas övriga verksamhet på olika sätt, 

exempelvis genom att förlägga fysiska möten, då det är möjligt, hos de olika 

aktörerna för att förbättra ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar samt 

öka möjligheter för synergier. 

• Acceptera och använd faktum att samverkan och drivande aktörer har ett mandat 

att driva frågan om IOP och verksamheten framåt. Många förväntar sig resultat, 

även om vi upplever att området (arbetsmarknad) och målgruppen är 

svårdefinierade. Insatserna och resultatet är beroende av alla involverade aktörer, 

och därför är det viktigt att styrgruppen tar tillvara det faktum att de har ett 

mandat att driva på utveckling och testa insatser.  

• Säkerställ en kvantitativt mätbar målbild, om det så gäller progression, så 

deltagande aktörer kan acceptera progression. Det finns flera olika instrument att 

använda för detta ändamål, där t.ex. BIP är ett verktyg i ökat användningsområde. 

Vi på Serus bistår gärna att arbeta fram ett unikt progressionsmätningsverktyg 

efter gemensamma mål och ambitioner mellan samverkansparterna.  

• Vi uppmanar till fortsatt transparent och öppen dialog med fokus på gemensamt 

utvecklingsarbete. 

6. AVSLUTANDE MÄTNING 
Inför den avslutande mätningen har vi utvärderare deltagit på ett antal styrgruppsmöten, 

intervjuat representanter för parterna samt genomfört samma enkätundersökning som 

tidigare. Redan här i inledningen till kapitlet anser vi att det är viktigt att nämna att på ett 

styrgruppsmöte i oktober 2021 konstaterades att Botkyrka kommun beslutat att inte 
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förnya IOP-samarbetet efter årsskiftet, vilket leder till att hela samarbetet upplöses. Detta 

faktum i sig har givetvis en stor påverkan på hur parterna i både intervjuer och enkät 

uppfattar samarbetet och dess utveckling. En respondent säger så här: 

Känslan har ju varit, efter sommaren i de processer vi har haft tillsammans med dig också, 

att vi har kommit på banan lite mer. Gemensam tanke. Ökad förståelse för varandras 

situation. Vi började hitta nya sätt att samverka. Det här har ju blivit som en blöt filt, men 

i grunden tycker jag att vi hade kommit en bra bit på väg, så just därför var besvikelsen 

ännu större.  

Flera respondenter beskriver att känslan under hösten varit positiv och att det känns som 

att processen kring samverkan var på väg åt rätt håll. Dock är det ett par respondenter 

som uppfattar att beslutet om avslut av partnerskapet kommer ganska naturligt. En 

respondent säger: 

Jag tänker att det kanske inte är helt onaturligt att det tar slut. [---] Det hade varit värre 

om det var så att vi verkligen kom i gång med samarbetet och allt hade fungerat bra. Också 

utifrån att Arbetsförmedlingen hoppade av, som var den stora bryggan ut i olika 

möjligheter… Skulle man fortsatt skulle det varit att lite pressa det till att överleva för 

överlevnadens skull. Då skulle man behöva omformulera mål och syfte.  

Det är alltså tydligt att det finns olika bilder av avslutandet av partnerskapet och även hur 

samarbetet sett ut och fungerat.  

6.1 Ömsesidig nytta och synergier 

När det gäller ömsesidig nytta fick respondenterna i enkäten själva göra en bedömning 

på samma skala som vi använt oss av i de tidigare mätningarna. De svarade på frågan: När 

det gäller skapandet av ömsesidig nytta, var på följande skala upplever du att IOP Kvinna i 

Botkyrka befinner sig i nuläget? Skalan var i följande steg (som också återfinns i vår 

tidigare rapport): 

1 Samarbetet skapar ingen ömsesidig nytta. 

2 

3 Samarbetet skapar viss ömsesidig nytta. 

4  

5 Samarbetet skapar ganska stor ömsesidig nytta. 

6 

7 Samarbetet skapar stor ömsesidig nytta. 

Genomsnittet av respondenternas svar landar på 4,3 vilket är identiskt med resultatet 

från sommaren 2021.  

I enkäten ställdes även frågan om det skett någon förändring vad gäller skapandet av 

ömsesidig nytta under det senaste året. Respondenterna svarar som följer: 
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Även om några av respondenterna upplever en viss positiv förändring är vår 

sammantagna bedömning utifrån den totala informationsinsamlingen att status är 

densamma gällande den ömsesidiga nyttan; det har inte skett någon tydlig förändring 

inom detta område under halvåret sedan den senaste mätningen. I de observationer och 

intervjuer vi genomfört kan inte någon positiv trend påvisas. Därför är vår bedömning i 

denna avslutningsmätning en 4:a på den sjugradiga skalan. 

När det gäller området realisering av synergier fick respondenterna i enkäten också 

själva göra en bedömning på samma skala som vi använder oss av, det vill säga: 

1 Samarbetet skapar ingen realisering av synergier 

2 

3 Samarbetet skapar viss realisering av synergier 

4  

5 Samarbetet skapar ganska stor realisering av synergier 

6 

7 Samarbetet skapar stor realisering av synergier 

 

Genomsnittet av respondenternas svar blev 3.3. Påtagligt lägre än resultatet sommaren 

2021 som var 4.2. 

På enkätfrågan om det skett någon förändring under det senaste året vad gäller 

realisering av synergier svarade respondenterna som följer: 
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Inom detta område är vår samlade bedömning att realisering av synergier minskat under 

hösten, inte minst baserat på det påtagligt sämre resultatet i enkäten. Vi har dessutom i 

intervjuer och observationer uppfattat att även om många restriktioner lättats upp under 

hösten har pandemin medfört att de samverkande organisationerna haft ett internt 

huvudfokus. Under hösten har mycket av styrgruppens fokus också legat på att avsluta 

projektet Tillväxt kvinna och mycket lite engergi har lagts på att utveckla nya 

verksamheter.  De tydliga synergieffekter som finns var mellan de idéburna 

organisationerna, som utan tvivel kommit närmare varandra och etablerat samarbete 

tack vare IOP Kvinna i Botkyrka. Vår bedömning i denna avslutningsmätning är en 4:a på 

den sjugradiga skalan. 

6.2 Gemensam målbild 

Respondenterna fick i enkäten själva göra en bedömning på samma skala som vi använt 

oss av i baslinjemätningen. De svarade på frågan: När det gäller gemensam målbild, var på 

följande sjugradiga skala upplever du att IOP Kvinna i Botkyrka befinner sig? Skalan lyder: 

1 Det finns ingen gemensam målbild mellan parterna  

2 

3 Det finns en viss gemensam målbild mellan parterna 

4  

5 Det finns en ganska stor gemensam målbild mellan parterna  

6 

7 Det finns en mycket stor gemensam målbild mellan parterna 

 

Genomsnittet av svaren landar på 4.7, något högre än resultatet från sommaren 2021 som 

var 4.0. 

På frågan om huruvida det skett en förändring inom IOP Kvinna i Botkyrka under det 

senaste året vad gäller gemensam målbild ser svaren ut som följer: 

 

Som vi konstaterade i inledningen av detta kapitel finns det olika bild av hur utvecklingen 

av samarbetet sett ut. Det tydligt att flera av parterna upplever att det ändå skett en 

förändring till det bättre, framför allt vad gäller gemensam målbild, och som fortsatt även 

efter den senaste mätningen. Vi utvärderare har också uppfattat att de konstruktiva 
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diskussioner som startats under framför allt våren 2021 också fortsatt under hösten. 

Samtidigt finns det parter som uppfattar att det trots detta inte fungerar tillräckligt bra.  

Den positiva trend som ändå syns i enkät, intervjuer och observationer gör att vår 

sammantagna bedömning i denna avslutningsmätning blir en 5:a på den sjugradiga 

skalan. Detta är det område som vi tydligt uppfattar en positiv trend kring över hela den 

tidsperiod vi följt verksamheten. Dock ska det poängteras att det finns två steg till på 

skalan och att ytterligare steg i rätt riktning skulle vara önskvärda. 

6.3 Insikt och förankring 
När det gäller insikt fick respondenterna i enkäten själva göra en bedömning på samma 

skala som vi använt oss av i baslinjemätningen. De svarade på frågan utifrån var på 

nedanstående skala de uppfattar att IOP Kvinna i Botkyrka befinner gällabde insikt om 

varandras verksamheter och förutsättningar:  

1 Samarbetsparterna har ingen insikt om varandras verksamheter och förutsättningar  

2 

3 Samarbetsparterna har viss insikt om varandras verksamheter och förutsättningar 

4  

5 Samarbetsparterna har ganska stor insikt om varandras verksamheter och förutsättningar 

6 

7 Samarbetsparterna har stor insikt om varandras verksamheter och förutsättningar 

 

Genomsnittet av respondenternas svar resulterar i 4.0 på skalan, något högre än 

sommarens resultat som var 3,5. 

När respondenterna svarade på en uttrycklig fråga om det skett en förändring inom detta 

område svarade de som följer: 

 

Vår bild utifrån den totala informationsinsamlingen är att det skett en förändring till det 

bättre inom detta område. Vår bedömning sommaren 2021 var en 4:a. Bilden är att det 

under hösten skett en positiv utveckling som påbörjats redan under våren. I en av 

intervjuerna säger en respondent som följer: 
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Jag tycker att vi har förståelse för varandras förutsättningar och vilka kompetenser vi 

besitter och hur de kan komma till nytta. Vad är det som är viktigt för målgruppen? Höjt 

kunskapen om vad som vilken organisation kan bidra till utvecklingen. Bättre dialog. 

En annan respondent säger: 

Jag tycker att det som har blivit tydligt är förståelsen för varandra. Vi respekterar och 

accepterar varandra. [---] Jag tycker verkligen att vi har utvecklat samarbetet och 

förståelsen för varandra.  

Vår bedömning i denna slutmätning är en 5:a på den sjugradiga skalan.  

När det gäller förankring av samarbetet internt fick respondenterna i enkäten svara på 

den aktuella frågan utifrån följande skala:  

1  Det finns ingen förankring av samarbetet internt hos samarbetsparterna. 

2 

3 Det finns viss förankring av samarbetet internt hos samarbetsparterna. 

4  

5 Det finns ganska stor förankring av samarbetet internt hos samarbetsparterna. 

6 

7 Det finns stor förankring av samarbetet internt hos samarbetsparterna. 

 

Genomsnittet av respondenternas svar resulterar i 3,2, något lägre än sommaren 2021 då 

resultatet var 3,6.  

När respondenterna svarade på om det skett en förändring inom IOP Kvinna i Botkyrka 

gällande förankringen svarar de så här: 

 

Avseende just förankring konstaterade vi i PM2 att pandemin troligtvis bidragit till att 

förankringen blivit sämre. En annan faktor som försvårat för förankring är att flera 

nyckelpersoner från parterna bytts ut i styrgruppen. Flera respondenter beskriver i 

intervjuerna att samarbetet hade en väldigt god start och att det var god förankring i de 

olika organisationerna, men att det efter att flera personer bytts ut inte alls varit på 

samma sätt. Kombinationen av pandemi och nya personer på nyckelposter har gjort att 

förankringen minskat. En respondent säger: 
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Jag skulle inte beskriva det som ett tätt och förankrat samarbete, utan det är ju ett 

samarbete som sker punktvis vid mötena. 

Vår bedömning i den här avslutningsmätningen är en 3:a på den sjugradiga skalan. 

6.4 Kommunikation 

Även avseende kommunikation fick respondenterna i göra en bedömning av nuläget med 

samma skala som vi använt oss av vid de olika mätningarna. De svarade därför på hur de 

uppfattar IOP Kvinna i Botkyrka utifrån ett kommunikaitonsperspektiv med hjälp av 

följande skala:  

1 Det finns ingen fungerande kommunikation. 

2 

3 Det finns viss fungerande kommunikation. 

4  

5 Det finns en ganska väl fungerande kommunikation. 

6 

7 Det finns en fullt fungerande kommunikation. 

 

Genomsnittet av respondenternas svar resulterar i 4,2 på skalan, vilket är väldigt nära det 

förra resultatet som var 4.3.  

Även inom detta område fick respondenterna svara på om de själva upplever en 

förändring i kommunikationen. Svaret ser ut som följer: 

 

Kommunikationen har inte förändrats i någon högre grad, annat än att det under hösten 

varit något fler styrgruppsmöten. En respondent säger i en intervju: 

 
Jag upplever att det är en ärlig kommunikation. På styrgruppsmötena uttrycker 

deltagarna besvikelser och varit ärliga. Sen har det kanske orsakat skav, men det har varit 

ärlig. 

 

Vi utvärderare uppfattar samma sak som respondenten, att parterna långt ifrån alltid är 

överens, men att det finns en ärlig och rak kommunikation mellan parterna. Vår 

bedömning i denna avslutningsmätning är en 5:a på den sjugradiga skalan. 
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7. SAMMANTAGET RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN 
I det här kapitlet summerar vi vår bild av resultaten för IOP Kvinna i Botkyrka utifrån ett 

samverkansperspektiv. Vi går först igenom måluppfyllelse utifrån det mål kopplat till 

samverkan som formulerades i vår utvärderingsplan, därefter presenterar vi de 

framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till samverkan som vi identifierat.  

7.1 Måluppfyllelse 

Att bidra till ökad och fördjupad samverkan mellan de aktörer som ingår i IOP Kvinna i 

Botkyrk är det huvudsakliga målet kopplat till samverkan. Vi har alltså valt att bryta ner 

samverkan i de sex områden som beskrivs i rapporten Samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering – en sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området. Om vi 

sammanställer resultatet från de tre mätningarna av dessa områden ser det ut på följande 

vis: 

I diagramform ser samma utfall ut så här: 
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Område 
Baslinjemätning 
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Uppföljningsmätning 

juni 2021 

Avslutningsmätning 
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Ömsesidig nytta 5 4 4 

Synergier 5 5 4 

Gemensam målbild 3 4 5 

Insikt 4 4 5 

Förankring 5 4 3 

Kommunikation 5 5 5 
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När vi analyserar de centrala områdena för samverkan som vi utgått från i utvärderingen 

är det tydligt att insikt om varandras verksamheter är det område som framförallt 

utvecklats i positiv riktning under perioden för vår utvärdering. En respondent säger i en 

intervju: 

Insikten tycker jag förstärks hela tiden. Vi har genomfört det här när det är absolut svårast 

läge. Både pandemin och Arbetsförmedlingen [avhopp från samarbetet och 

omorganisation]. Helheten tycker jag har blivit bättre. 

Det är dock tydligt att det fortfarande finns en frustration över att samarbetet inte har 

förbättrats mer än det har. En respondent säger: 

Jag tycker att när man träffas så pass ofta som vi har gjort under några år nu, så borde 

tilliten ha ökat, och det tycker jag inte att det gjort. 

De intervjuade respondenterna är också överens om att pandemin försvårat för 

samarbetet: 

Ska människor lära känna varandra på djupet så behöver man mötas. Sitta i samma rum. 

Och det tänker jag är en bidragande… Jag tänker att pandemin åtminstone har försvårat 

samarbetet för att det inte gått att mötas. Att växla ord i pauser med mera går inte på 

samma sätt i digitala möten. Pandemin har försvårat samverkan. En orsak till att det inte 

blivit så bra.  

Många organisationer har under pandemin också fokuserat mer på det interna arbetet 

och de utmaningar som pandemin innebär för den egna verksamheten, vilket troligtvis 

bidragit till att utfallet inom områdena förankring och skapande av ömsesidig nytta 

försämrats. 

När det kommer till det på förhand uppsatta målet kring samverkan är vår uppfattning 

att målet är uppfyllt. Även om samverkan har haft sina utmaningar och långt ifrån 

fungerat perfekt, uppfattar vi utvärderare att samarbetet ändå på det stora hela har 

bidragit till ökad och fördjupad samverkan mellan aktörerna som ingår i IOP kvinna. Vissa 

aktörer har etablerat ett samarbete som kommer fortsätta även efter att IOP kvinna 

avslutats. Verksamheten Svenska i butik, som drivs av Botkyrka folkhögskola tillsammans 

med Hela människan kommer fortgå trots IOP-samarbetets nedläggning, vilket de två 

inblandade organisationerna ser som en stor vinst och framgång av IOP arbetet.  

Men även när det gäller alla fyra organisationer tillsammans är vår uppfattning att den 

process som pågått under ett antal år nu kommer få effekter; den kommer skapa ringar 

på vattnet framöver. Ingen av de inblandade parterna planerar att ge upp tanken om ett 

samarbeta, så det kommer förhoppnignsvis finnas någon form av samarbeten även 

framöver. Då är erfarenheterna från samarbetet inom IOP Kvinna i Botkyrka väldigt 

värdefulla.  
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Med det sagt är det samtidigt önskvärt att samverkan mellan parter i ett initiativ som 

detta når ännu längre för att verkligen ge frukt.  Så ur det perspektivet är det tråkigt att 

IOP-samarbetet inte får chansen att utvecklas vidare och under mer lättarbetade 

omständigheter. För vi upplever att det fanns förutsättningar för förbättrade resultat 

framöver. 

7.2 Framgångsfaktorer, utmaningar och hinder 

Vi kan utifrån vår totala informationsinsamling konstatera att det finns ett antal 

framgångsfaktorer och utmaningar för samarbetet i IOP Kvinna i Botkyrka.  

Framgångsfaktorer handlar primärt om följande: 

• Starkt engagemang och stor vilja att skapa bättre förutsättningar för målgruppen 

hos samtliga parter. 

• En stor bredd i verksamhet, kunskap och resurser hos medverkande 

organisationer. 

• Stark lokal förankring i Botkyrka hos de samverkande parterna. 

 

Avseende utmaningarna är vår uppfattning att det framför allt handlar om följande: 

• Covid-19 pandemin har försvårat samverkan, både genom att det inte varit möjligt 

att träffas fysiskt och att samverkan kommit i skymundan av respektive 

organisations interna arbete. 

• Flera byten av representanter i styrgruppen har skett under IOP-genomförandet. 

En välfungerande samverkan ska naturligtvis kunna tåla att människor byts ut, 

men i IOP Kvinna i Botkyrka byttes flera nyckelrepresentanter ut inom ganska kort 

tid, och det var svårt att återhämta sig i samarbetet från det, inte minst i 

kombination med pandemin.  

• Upplevd obalans mellan parterna i samarbetet vad gäller storlek, inbördes relation 

och beroendeposition, framför allt mellan de idéburna och de offentliga 

organisationerna. 

• Låg grad av kontroll över vilka deltagare som skickades till verksamheten i Tillväxt 

kvinna. Det har skapat otydlighet kring målgrupp samt svårigheter att nå 

gemensamma mål.  

• När Arbetsförmedlingen drog sig ur samarbetet blev det ett glapp vad gäller 

målgrupp. Ett alternativ hade varit att socialförvaltningen blev en part i 

samarbetet, utöver arbetsmarknadsförvaltningen, för att nå en målgrupp som inte 

är inskriven på Arbetsförmedlingen. 

 

Framgångsfaktorerna kan tyckas få, men de är väldigt avgörande för att samarbetet 

överhuvudtaget har fungerat. Utmaningarna är desto fler, och har med facit i hand varit 

klart betungande för att samarbetet. Särskilt som några av dem är av sådant slag att de är 

svåra att påverka. 
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I den tidigare nämnda forskningsrapporten Samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering beskrivs följande hinder för samverkan (dessa återfinns också utförligare 

beskrivna i bilaga): 

• Bristande stöd för verksamheten. 

• Bristande kontinuitet i arbetet.  

• Bristande incitament på både organisations- och individuell nivå.  

• Strukturella skillnader mellan de olika samverkande organisationerna. 

• Kulturella skillnader mellan de olika samverkande organisationerna.  

• Bristande kunskap om andra inblandade professioner och organisationer, 

samt om deras kompetens och uppdrag. 

• Bristande kommunikation mellan inblandade organisationer och 

professioner.  

• Revirtänkande.  

• Ledarskap kan utgöra både ett hinder om det inte är anpassat till det speciella 

arbetssätt som samverkan innebär. 

 

Vi uppfattar att det finns indikatorer för samtliga av ovannämnda hinder i IOP Kvinna i 

Botkyrka, men vi vill lyfta fram tre av dessa, som vi uppfattar som särskilt avgörande för 

att samverkan inte fungerat så väl som önskat. Dessa tre faktorer  (med något mer 

utförslig beskrivning) är: 

• Bristande kontinuitet i arbetet. Det kan handla om omsättning på personal, 

men även fysiskt avstånd mellan de olika samverkande organisationerna. 

• Strukturella skillnader mellan de olika samverkande organisationerna. Olika 

uppdrag, regelverk, ansvarsområden och informationssystem kan leda till 

målkonflikter och försvåra ett långvarigt engagemang i samverkan. 

• Bristande kommunikation mellan inblandade organisationer och 

professioner. Detta kan hänga ihop med bristande kunskap och förståelse för 

varandra, men även med oklarheter om roller och ansvar i det gemensamma 

arbetet. 

 

Dessa tre områden hänger ihop till viss del och påvekrar också varandra. Som det står kan 

bristande kommunikation hänga ihop med bristande kunskap och förståelse, men det kan 

också hänga ihop med bristande kontinuitet. Den bristande kontinuiteten går att härleda 

både till omsättning av representanter i styrgruppen, men Covid-19-pandemin har också 

självklart påverkat kontinuiteten. En sådan sak som en pandemi går givetvis inte att styra 

över, men förhoppningsvis kan parterna både tillsammans och var för sig dra lärdomar 

kring hur dessa hinder och utmaningar kan pareras bättre i framtida samarbeten. 
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I intervjuerna med huvudrepresentanterna för de fyra parterna ställdes frågan Om ni fick 

möjlighet att börja om från början, vad skulle du vilja göra annorlunda? Här är några av 

svaren som gavs: 

Jag saknar lite det här ideologiska. [---] Om vi skulle börja på nytt skulle jag vilja ta ett 

omtag kring det. Kanske också involvera arbetsgivarna. Vi har jobbat mest med att stärka 

kvinnorna, men vi vet också att det finns mycket strukturella hinder! Vi kunde jobba mer 

på flera nivåer, jobba med organisatorisk förändring eller samhällsförändring. Kan vi 

hjälpa arbetsgivare för att ha bättre verktyg? Plocka bort identitetsmarkörerna i 

rekryteringsprocessen? Att jobba med sånt, samtidigt som vi också jobbar med egenmakt 

och stegförflyttning och arbetsträning.  

Jag tror att vi skulle ha lagt ner lite mer tid i början på att lära känna varandra. Öka 

kunskap om varandra. Regelverk bland annat. Arbetsförmedlingens regelverk var för mig 

nästan en vit fläck på kartan. Det hade blivit bättre om vi hade vetat mer om varandra. 

Ömsesidiga lärandet hade ökat om vi hade vetat mer om varandra. Ibland har vi haft 

samtal när vi sett att den här gången vinner vi bägge. Om vi i andra situationer såg att den 

här gången vinner den jag samarbetar med och en annan gång är det tvärtom. Det bygger 

på tillit. Hade vi jobbat mer med tillitsskapande och lära oss mer om varandra tror jag att 

vi fått en bättre utväxling.  

Vi hade inte strukturen klar från början för hela processen för kvinnorna. [---] Vi ska titta 

på målgruppen, värdegrund, målsättning. Grunda allt detta innan. Göra en liten förstudie, 

inget avancerat, men grunda, vad är det vi vill uppnå med det här? Ska man ha ett IOP ska 

det finnas en nytta för målgruppen.  

Det är tydligt att parterna i samarbetet reflekterar och drar lärdomar utifrån hur 

samverkan fungerat, vilket är viktigt i sig. Vissa slutsatser kanske kommer skilja sig åt 

mellan parterna, men många slutsatser och lärdomar kommer också vara gemensamma 

och ha betydelse för framtida samarbete, tack vare IOP-samarbetet. 

8. AVSLUTNING 
Eftersom IOP-samarbetet ska avslutas vid årsskiftet 2021/2022 blir denna rapport en del 

av den sammantagna dokumentationen kring samarbetet. Samarbetets sista 

styrgruppsmöte ska genomföras i januari 2022 och då ska även en workshop utifrån 

lärdomar och slutsatser från samarbetet genomföras. Resultatet från den workshopen 

kommer läggas till detta dokument som en bilaga för att samla lärdomarna i ett dokument. 

Dessa tror vi är viktigt att reflektera kring, och förhoppningsvis blir de en grund för att 

bygga nya samarbeten framöver. 

Det har varit väldigt spännande för oss utvärderare att följa IOP Kvinna i Botkyrka. Som 

vi konstaterade i utvärderingsplanen har vi erfarenhet av att delta i utvecklandet av IOP 

som samverkansform i Sverige, varför vi haft särskilt intresse av att följa den här 

processen. Därför är det också naturligtvis synd att samarbetet inte fortsätter, men vi 

uppfattar att samverkan och samarbete mellan dessa organisationer, och även andra, 

kommer byggas vidare på framöver och att erfarenheterna från IOP Kvinna i Botkyrka 

kommer vara av betydelse för det på flera olika sätt.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

I forskningsrapporten Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering – en 

sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området5 diskuteras vad olika 

forskningsprojekt har kommit fram till vad gäller samverkan mellan olika organisationer. 

Utgångspunkten har varit tidigare forskning inom området både från Sverige och andra 

länder. Rapporten går igenom olika modeller för samverkan samt hinder och 

framgångsfaktorer. Det är den senare delen vi har tagit fasta på här. Även om IOP Kvinna 

i Botkyrka inte fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering uttryckligen, så är 

lärdomarna och slutsatserna i rapporten applicerbara även på denna verksamhet. 

Hinder och framgångsfaktorer för samverkan 

I rapportens kapitel som handlar om hinder och framgångsfaktorer lyfter författarna att 

det finns många svårigheter med att samverka mellan olika organisationer. Samtidigt 

påpekar de också att samverkan har beskrivits som ”välfärdsstatens nya arbetsform”. 

Vidare skriver de följande: 

De olika professionerna är specialiserade på olika sätt och organisationerna har olika 

uppdrag och mål. Olikheterna hos de inblandade aktörerna skapar hinder för samverkan, 

men kan samtidigt även utgöra viktiga framgångsfaktorer. 6 

Följande hinder och framgångsfaktorer för samverkan lyfts i rapporten: 

Hinder 

- Bristande stöd för verksamheten. De som är engagerade i verksamheten upplever 

inte tillräckligt stöd från sina respektive organisationer. 

- Bristande kontinuitet i arbetet. Det kan handla om omsättning på personal, men 

även fysiskt avstånd mellan de olika samverkande organisationerna. 

- Bristande incitament på både organisations- och individuell nivå. Finansiell 

samordning kan vara ett sätt att övervinna detta. 

- Strukturella skillnader mellan de olika samverkande organisationerna. Olika 

uppdrag, regelverk, ansvarsområden och informationssystem kan leda till 

målkonflikter och försvåra ett långvarigt engagemang i samverkan. 

- Kulturella skillnader mellan de olika samverkande organisationerna. Detta kan 

visa sig i olika beteendemönster, attityder och värderingar. 

- Bristande kunskap om andra inblandade professioner och organisationer, samt 

om deras kompetens och uppdrag. 

 
5 Andersson et. al. (2010), Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering – en sammanställning av kunskap 

och erfarenheter inom området, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). 
6 Ibid s. 13 
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- Bristande kommunikation mellan inblandade organisationer och professioner. 

Detta kan hänga ihop med bristande kunskap och förståelse för varandra, men 

även med oklarheter om roller och ansvar i det gemensamma arbetet. 

- Revirtänkande. Detta är ett grundläggande mänskligt beteende, och innebär att 

individer försvarar sin egen profession eller organisation mot andra. Då styrs 

aktörerna av den egna organisationens intressen och inte främst av den 

gemensamma målbilden. 

- Ledarskap kan utgöra både ett hinder om det inte är anpassat till det speciella 

arbetssätt som samverkan innebär. Det handlar både om ledarskap inom själva 

samverkan, men även ledarskap inom de respektive organisationerna. 

 

Framgångsfaktorer 

- Det finns en tydlig målgrupp för verksamheten, och det är relevanta aktörer som 

är involverade i samverkan. Det är väldigt viktigt att identifiera och inkludera 

professioner och organisationer som är viktiga för målgruppens behov av insatser. 

- Det finns en stark förankring av verksamheten i de samverkande 

organisationerna. Det räcker inte med enstaka eldsjälar för att driva arbetet 

framåt, det gäller att skapa hållbara strukturer, som tillräckliga gemensamma 

resurser, tid och fysisk närhet. 

- Det finns tydliga incitament för de samverkande organisationerna. Det kan till 

exempel handla om ett effektivare resursutnyttjande eller bättre kvalitet i 

verksamheten. Denna motivation måste genomsyra hela organisationen. 

 

Faktorer som främjar arbetsprocessen 

- En standardisering, systematisering och formalisering av kontakter och 

informationsutbyte mellan de samverkande aktörerna. Detta kan ske genom 

exempelvis gemensam planering av olika insatser eller annan form av organisering 

som ger regelbundenhet och tydlig struktur. Det är viktigt att här tydliggöra de 

olika aktörernas roller. 

- Att skapa ett gemensamt arbetssätt. Detta kan åstadkommas genom att de olika 

aktörerna lär känna varandra och utvecklar ömsesidig förståelse för varandras 

roller och kulturer. 

- Att genomföra gemensamma utbildningsinsatser för alla berörda parter. Detta 

bidrar till att ha en samsyn och att se den egna professionen och organisationen i 

relation till andra. 

- Ledarskap på alla nivåer måste vara medvetna om vad samverkan innebär. 

Samverkan kräver ett ledarskap som inte är revirbevakande utan kännetecknas av 

en vilja att kompromissa. 

 



 24 

Bilaga 2 – Sjugradiga skalor utifrån vilka de sex centrala områdena 

för samverkan bedömts 

 

Ömsesidig nytta: 

1 Samarbetet skapar ingen ömsesidig nytta. 

2 

3 Samarbetet skapar viss ömsesidig nytta. 

4  

5 Samarbetet skapar ganska stor ömsesidig nytta. 

6 

7 Samarbetet skapar stor ömsesidig nytta. 

 

Synergier: 

1 Samarbetet skapar ingen realisering av synergier. 

2 

3 Samarbetet skapar viss realisering av synergier. 

4  

5 Samarbetet skapar ganska stor realisering av synergier. 

6 

7 Samarbetet skapar stor realisering av synergier. 

 

Gemensam målbild: 

1 Det finns ingen gemensam målbild mellan samverkansparterna. 

2 

3 Det finns viss gemensam målbild mellan samverkansparterna. 

4   

5 Det finns ganska stark gemensam målbild mellan samverkansparterna. 

6 

7 Det är stark gemensam målbild mellan samverkansparterna. 

 

Insikt: 

1 Samarbetsparterna har ingen insikt om varandras verksamheter och 

förutsättningar. 

2 

3 Samarbetsparterna har viss insikt om varandras verksamheter och 

förutsättningar. 

4   

5 Samarbetsparterna har ganska stor insikt om varandras verksamheter och 

förutsättningar. 

6 
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7 Samarbetsparterna har stor insikt om varandras verksamheter och 

förutsättningar. 

 

Förankring: 

1  Det finns ingen förankring av samarbetet internt hos samarbetsparterna. 

2 

3 Det finns viss förankring av samarbetet internt hos samarbetsparterna. 

4  

5 Det finns ganska stor förankring av samarbetet internt hos 

samarbetsparterna. 

6 

7 Det finns stor förankring av samarbetet internt hos samarbetsparterna. 

 

Kommunikation: 

1 Det finns ingen fungerande kommunikation. 

2 

3 Det finns viss fungerande kommunikation. 

4  

5 Det finns en ganska väl fungerande kommunikation. 

6 

7 Det finns en mycket väl fungerande kommunikation. 

 

 

Bilaga 3 – Sammanställning av workshop kring mål, resultat och 

lärdomar av IOP Kvinna i Botkyrka 2022-01-14 
 

Närvarande: Mats Wåhleman (Hela människan), Kerstin Berglund (Botkyrka kommun), 

Elin Asplund (Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem), Emilia Pettersson 

(Bilda), Olle Westberg (Botkyrka folkhögskola), Linnéa Stigsäter (Arbetsförmedlingen), 

Ylva Darnald (Hela människan), Maja Beckman (Serus) 

Vad var det ursprungliga målet? 

• Sätta kvinnors situation i fokus.  

• Utgångspunkt i att det blir bättre tillsammans.  

• Förbättra kvinnornas livsutrymme och egenmakt.  

• Låta människor bli lyssnade på. Inte säga på förhand vad en människa behöver. 

• Att få ett antal kvinnor i arbete.  

• Vi såg en gemensam utmaning och ville mötas i det.  

• Hitta sätt att använda våra gemensamma resurser på ett bättre sätt.  
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Vad blev resultatet? 

• Det blev mycket fokus på Tillväxt kvinna. Vi har inte pratat så mycket om hur vi 

kan utvecklas som IOP. 

• Två av kommunens största civilsamhällesorganisationer har lyckats få till ett 

samarbete! 

• Vi har öppnat upp vägar! 

• Kvinnorna känner att de stärkts som person. Fått ett sammanhang! 

• Vi har lärt känna varandra som organisationer, det är bra! 

• Vi har fått till samverkan, och det gör skillnad! 

 

Vad fungerade bra? Varför? 

• Att vi mötts kontinuerligt. Fått ökad förståelse och respekt för varandra. 

• Kvinnor som kommer hit växer.  

• De kvinnorna som har deltagit har varit väldigt nöjda! 

• Arbetsgrupperna! 

• Under förutsättningarna som varit tycker jag att arbetsgrupperna gjort ett bra 

jobb! 

• Målgruppen har blivit synliggjord. Vi har verkligen satt fokus på kvinnorna! 

• Vi sitter med en gedigen kunskap om den här målgruppen. 

• Trots utmaningar har vi haft ett lösningsfokus (framför allt operativt)! 

• Den lokala förankringen har varit väldigt värdefull. 

• Vi har kunnat hålla öppet för målgruppen även under pandemin. 

• Följeutvärderingen. Vi har tvingats stöta och blöta. Det har tagit oss framåt. 

• Att vi gick in i ett IOP tillsammans från början var stort! 

• Det fanns mer skav tidigare. Vi har haft starka samtal och det har varit bra! 

• Vi har hållit ihop bra. Vi har varit närvarande.  

 

Vad fungerade mindre bra (yttre och inre faktorer)? Varför? 

• Jag önskar att vi kunnat bryta fler barriärer mellan oss.  

• Olyckligt att Arbetsförmedlingen lämnade. Det är svårt att göra något utan 

fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen. 

• Det har inte varit en jämlik relation. Har inte upplevt förståelse. 

• Vi hade kanske kunnat haft en tydligare kommunikation kring våra olika 

organisationers finansiering och hur det påverkar. 

• Många har bytts ut, det påverkar också. Man måste börja om igen. Det påverkar 

resultatet. 

• Det har varit kort tid (för deltagarna). Vad händer sedan? 
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• Det finns en utmaning i samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor. Det 

finns en tröghet samtidigt som det inte finns en långsiktighet i samverkan. Det tar 

tid! 

• Kedjemönstret (processen) har inte varit så tydligt. Det hade varit bra att ha en 

tydlig process. Kanske att deltagarna är hos kommunen först, sedan till Hela 

människan. 

• Vi har inte uppnått inflödet av deltagare. 

• Jag skulle önskat att vi hade kommit längre när det gäller konkreta resultat. 

Verktyg.  

• Mycket rapport på möten kring vad vi gör, men för lite diskussion kring vad vi kan 

göra.  

• Vi borde hitta sätt att jobba med den längre processen för deltagare. Det finns en 

projekttrötthet hos deltagarna.  

• Vi hade kunnat arbeta mer kring förankring i våra organisationer. 

 

Vad drar vi för lärdomar? Vad tar vi med oss till nästa gång? 

• Behoven finns kvar, de har inte försvunnit. Vägen fram är en ökad samverkan. Hur 

kan vi ta nästa steg nu för att öka livsutrymmet för målgruppen. 

• Vi behöver hitta tillbaka till samverkan på olika sätt. 

• Vi skulle ha satt större fokus på Svenska i butik samt det som händer på Bilda. 

• Självklart ska vi fortsätta samverka. Viktigt att hitta framgång i samarbete med 

Arbetsförmedlingen framöver. 

• Sex månader är kort tid för deltagarna. 

• Det vore önskvärt att genomföra en slutkonferens.  Fånga upp mervärde för andra 

intressenter. 

• Jag skulle vilja hitta en arbetsmodell för den här målgruppen i Botkyrka. Kanske 

även bjuda in andra civilsamhällesaktörer. Finns det andra aktörer som är viktiga 

för målgruppen? 

o Även samarbete med SFI och socialförvaltningen. 

• Viktigt att arbeta med parallella processer. Möta behov hos deltagarens inom flera 

olika livsområden.  

• Det finns stort engagemang i Botkyrka, det ska vi ta tillvara på! 

 

Hur ser drömscenariot ut om några år? 

• Jag hoppas för kvinnornas skull att det finns en större samverkan kring 

arbetsmarknad mellan civilsamhället, näringslivet och myndigheter. 

• Jag skulle önska att vi fortsatt möts, inte minst fysiskt. Kanske i ett bredare 

sammanhang med alla aktörer som är viktiga för kvinnorna. Dialogen, mötet, 

samtalet är nödvändigt för att lyckas. 
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• Att vi utgår från individens behov och använder våra resurser på ett klokt sätt. 

• Att vi kan arbeta med deltagarna i längre processer och tillgodose flera av deras 

behov.  

• Att vi höjer utbildningsnivån i Botkyrka. Gymnasienivå är avgörande, och här kan 

vi alla bidra! 
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