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Abstract 

Cooperation between public and private actors are becoming more common and it means that 

the public sphere is organized differently than before. The new form of control is carried out 

through horizontal relationships, as a result governance. A form of governance is the PPP 

(private-public partnership), which involves public and private actors getting together to 

solve problems. In order to explain the relation between PPP and Elster triangle dilemma I 

have chosen to make an empirical case study of the development Strängnäs Business Park 

(SBP) in Strängnäs. I have studied three high-ranking roles involved in the project. I have 

used a theoretical interpretation and the starting point of the essay has been the interviews 

and SBP development plan. The study is based on two issues that is to understand how the 

different actors understand the partnership and what relationships they have to Elster three 

requirements (democracy, efficiency and the constitution). 

The results of the study show that the different actors have diverse interpretations of what a 

partnership is and who the partners are. The result also shows that SBP today work more with 

efficiency than democracy and the rule of law. 

 

Keywords: Governance, partnership, public-private partnership (PPP), constitutional, 

efficiency, democracy 
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1 Inledning 

Regionaliseringsprocessen kom att få en ökad betydelse och plats på den politiska arenan 

1995, då Sverige blev medlem i EU beskriver Montin & Granberg (2013, s. 23). Denna nya 

form av politisk styrning privat-offentlig partnerskap presenterades i Sverige år 1998 som en 

del av den nya regionala policyn. Idén om att partnerskapet skulle ge support till den 

offentliga sfären, där staten fortsätter spela en huvudroll i beslutsfattningarna.  

Under senare år har en förändring mellan det offentliga och det privata blivit allt 

vanligare. Istället för att staten, eller den offentliga organisationen som för stunden betraktas, 

i samförstånd formulerar och implementerar policy sägs nu politiska uppgifter och politiska 

ansvar i större utsträckning delas mellan det offentliga och den privata sfären. I förlängningen 

innebär detta att gränsen mellan vad som är offentligt och vad som är samhälleligt inte bara 

förskjutas utan även suddas ut. Ett skifte från Government till Governance har skett, en 

förskjutning från en gammal till en ny politik menar Pierre & Peters (2000 s. 75-79). 

Allt fler kommuner i Sverige har börjat inleda samarbeten med privata aktörer och 

anammat iden om Privat- offentlig partnerskap/PPP (Private-public partnership). Strängnäs 

kommun är inget undantag och är fallet som undersöks i denna uppsats. Partnerskapet innebär 

att partnerna äger frågan tillsammans, vilket kräver ett åtagande från deltagarna förklarar 

Pierre & Peters (2000, s.48). Partnerskapet sätts samman i syfte att gemensamt lösa en 

uppgift eller åstadkomma problemformuleringar. Detta behandlas sedan av aktörer från den 

privata och offentliga sfären.  

Under 2014 bildade näringslivskontor i Strängnäs kommun SBP, som ansvarar för att 

utveckla och stärka entreprenörskapet och företagandet för att därigenom öka tillväxten i 

näringslivet. Denna styrningsmetod mellan privat och offentligt partnerskap är mindre 

hierarkiskt och ”top-down”.  

Det finns idag en pågående debatt inom statsvetenskapen, på vilket sätt denna 

politiska styrningsmetod hanteras utav de högre uppsatta aktörerna. Det existerar krav att 

uppfylla på effektivitet, rättssäkerhet och demokratin hos en kommun, utan att försumma 

någon utav dessa. PPP har moderniserat sättet för kommunerna att styra och det är därför 

viktigt att de berörda aktörerna som arbetar med PPP även strävar mot att inte försumma 

någon utav dessa tre.  

Då det idag existerar en samhällsdebatt om hur dessa aktörer arbetar för att 

upprätthålla effektivitet, rättssäkerhet och demokrati kommer denna studie att utföra 
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intervjuer med högt uppsatta aktörer involverade i SBP. Dessa kommer vara tjänstemän, 

politiker och en företagsledare. Studien kommer att använda sig av en kvalitativ metod, då 

fokus ligger på att utföra en semi-strukturerad intervju. Syftet med detta är att förstå hur dessa 

aktörer arbetar med partnerskapet kopplat till Elsters trehörnsdilemma (demokrati, rättsstat 

och effektivitet). Detta kompletteras även med den tidigare forskningen. 

 

Nyckelbegrepp: Governance, partnership, public-private partnership (PPP), rättsstat, 

effektivitet, demokrati 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Under denna rubrik kommer begrepp som partnerskap, privat- offentligt partnerskap och 

Governance att definieras i syfte till det som ska undersökas och dess frågeställningar. Då 

uppsatsen handlar om hur partnerskapet mellan den privata och offentliga sfären tolkas 

kommer begreppet Governance även att ingå som ett begrepp som behöver definieras. Detta 

för att tydligare förstå hur partnerskap som styrform kommit att växa inom den offentliga 

sfären. 

Det behöver poängteras att begreppen kan ha fler definitioner, därför har jag endast 

valt att definiera begreppen utifrån den bestämda litteraturen och vetenskapsartiklar som 

definierar begreppen. Nyckelbegreppen demokrati, effektivitet och rättssäkerhet kommer att 

förklaras längre fram i den teoretiska referensramen då dessa ingår i Elsters teori. 

 

Partnerskap 

Utifrån den regionalpolitiska definitionen innebär partnerskap att forma en struktur för att det 

civila samhällets aktörer kan medverka i regional och lokal utveckling. Partnerskapet innebär 

att frågan eller problematiken ägs tillsammans, vilket kräver ett åtagande från deltagarna. 

Partnerskapets sätts samman i syfte att gemensamt lösa en uppgift eller åstadkomma 

problemlösningar förklarar Andersson, F., & Ek, R., & Molina, I. (2008, s.23). 

 

Privat- offentligt partnerskap/ Public-privat partnership (PPP) 

Ser man på definitionen som EU ger består partnerskapets aktörer av personer från privata 

och offentliga sektorn (SOU 2006:4 s. 11-12). I uppsatsen kommer privat- offentligt 

partnerskap att förkortas ned till PPP (private-public partnership) som är den engelska 

översättningen. 
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 För att relationen mellan privat och offentligt ska kunna ses som ett partnerskap 

menar Peters (2005) att fem kriterier behöver vara uppfyllda: 

 

1) Två eller fler aktörer av vilket en är representant för den offentliga sektorn behöver 

finnas med i partnerskapet. 

2) Alla ska ha mandat för att få sin röst hörd. Detta kriterier kan enligt Peters (2005) vara 

svår att uppnå för representanterna från offentliga sektorn, pga. deras organisations 

flera olika nivåer samt visad hänsyn till budgetprocessen. 

3) Relationen mellan det privata och offentliga måste vara varaktiga. 

4) Alla aktörerna behöver bidra med någon form av resurs till partnerskapet. Här kan 

resurserna vara materiella och immateriella. 

5) Alla ska kunna hållas gemensamt ansvariga för resurserna i verksamheten. s 

 

Partnerskapet handlar vanligtvis om formella avtal i form av skrivna kontrakt som ofta sker 

inom ramen för specifika projekt förklarar Mörth, (2008, s. 11). 

 

Governance 

Begreppet Governance kan vara svårt att ge begreppet en klar och enkel förklaring. 

Governance begreppet har sin bakgrund i flera områden som t.ex. Public administration, 

organisationsteori och statsvetenskap. 

 

Rhodes, (1997) definition på Governance:  

 

"Governance refers to self-organizing, interorganizational networks characterized by interdep

endence, resource exchange, rules of the game and significant autonomy from the state"(s.15). 

 

 Från Government till Governance 

Tidigare har Governance varit sluten till Government, när det kommer till traditioner och de 

praktiska formerna av demokratiskt styre. På senare tid har Governance kommit längre ifrån 

Government, i och med att strukturerna för styre kommit längre ifrån de traditionella 

demokratiska strukturerna beskriver Pierre & Peters (2000).  

 Vad som skiljer dessa två ifrån varandra är deras styrningsformer. Government 

kännetecknas av att vara centralistisk, hierarkisk, vertikal beslutskedja och har en mer 
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representativ demokratisk styrning.  Governance är mer horisontell och formas av en 

nätverksstyrande metod förklarar Pierre & Peters, (2000, s. 75-79). Det finns flera rötter till 

hur Governance framkommit till sitt egna. Några av dessa orsaker är samhälls och politiska 

förändringar. Det finns även finansiella bevekelsegrunder som ekonomiska, globaliseringen 

och ideologiska perspektiv: nyliberalism och NPM (new public management) som även kan 

ligga till grund för förändringarna i styrningen. Pierre & Peters (2000) menar även på att den 

ökade individualiseringen och framväxten av civilsamhällets intresseorganisationer kan ligga 

till grund för utvecklingen av Governance (s. 52-65).  

Figur 1 ger en beskrivning för hur Governance har flyttats från Government, med egna 

styrformer och med en annan demokrati. Figuren är inopererad av Peters & Pierre (2000). De 

har själva ingen sådan modell, utan denna är till för att illustrera vad Government och 

Governance är. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Från Government till Governance 

 1.4 Syfte 

Syftet med fallstudien är att studera de olika aktörernas förståelse av partnerskapet. De 

aktörer som deltar i denna studie är en folkvald politiker, två tjänstemän och en företagsledare 

från SBP Med hjälp av centrala begrepp, teori och den tidigare forskningen kommer 

partnerskapet att analyseras för att på djupet förstå den. 

 

1.5 Frågeställning 

 

Governance Government 

Styrformer Styrformer 

 Hierarkiska 

 Centralistisk 

 Majoritetsförfarande 

 Ansvarslinjen är tydlig 

 

 Horisontella 

 Polycentriska 

 Konsensus 

 Inga tydliga 

ansvarslinjer 

 Frivillighet 

Representativ demokrati Deliberativ demokrati 
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 Vad innebär partnerskapet rent konkret utifrån dessa aktörer, I arbetet med SBP? 

 Vilken relation har aktörerna till de tre krav som Elster lyfter fram i sin teori? 

 

2 Strängnäs näringsliv- Strängnäs Business Park (SBP) 

I detta kapitel kommer det att beskrivas kort om Strängnäs näringslivskontor och hur de 

arbetar för att förbättra företagsklimatet. Eftersom denna uppsats fokuserar på SBP som ett 

fall kommer den även att presenteras i detta avsnitt. 

 

2.1 Vision & mål för Strängnäs näringsliv 

Strängnäs näringslivskontor har som vision att bli Stockholms mest attraktiva ort för 

entreprenörer samt företagsledare. För att visionen ska uppfyllas har näringslivskontoret som 

mål att företagsklimatet ska förbättras och förutsättningarna för entreprenörskap ska 

utvecklas. 

Detta har sedan brutits ned till fem förbättringspunkter som det går att se på figur 2 

som är hämtad från verksamhetsplan för näringslivskontoret 2015.  

Under dessa förbättringspunkter finns det effektmål som baseras från förbättrings 

verktyg topp 50-2017 som de flesta kommunerna utgår från och med den undersökning som 

gjorts för Strängnäs kommun. Topp 50 går ut på att Strängnäs kommun och 

näringslivskontoret har som mål att bli en av topp 50 kommunerna år 2017. 

Dessa effektmål kommer att behandlas utifrån näringslivskontoret som sedan har 

mindre organisationsgrupper som arbetar med att ansvara sig för sin egen förbättrings 

område. Under den strategiska pelaren som handlar om att öka möjligheterna för affärs och 

kompetensutveckling är SBPs ansvarsområde. Alla dessa strategiska pelare behöver uppfyllas 

för att deras mål samt vision ska kunna uppnås. Då det går att se på alla pelare har jag valt att 

avgränsa mig till att endast undersöka SBP och hur de ser på partnerskap. 
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Figur 2 Strängnäs kommun, Näringslivsstrategi 2015 

 

2.2 Vad är Strängnäs Business Park? 

 SBP tillsattes 2014 hos näringslivskontoret i syfte att öka möjligheterna för affärs och 

kompetensutveckling. För att detta ska kunna vara möjligt är det viktigt att SBP fungerar som 

en motor, mäklare och mötesplats för innovation och entreprenörskap. Arbetet som SBP gör 

är att sammanföra idérika människor så väl i uppstartsfasen som etablerade företagare. För att 

tillhandahålla stöd i olika faser av företagandet finns aktörer samlade i en mötesplats som har 

till uppgift att tillgodose dessa behov. Det är mångfalden av människor med olika 

kompetenser och bakgrund i SBP som tillsammans med det väl etablerade samarbetet 

näringslivskontoret har med näringslivet som skapar förutsättningar att öka tillväxten i 

Strängnäs kommun. Som en del av innovationsstödsystemet fungerar Strängnäs Business 

Park som en av Sörmlands fyra noder på uppdrag av Regionförbundet Sörmland. Strängnäs 

Business Park arbetar utifrån verksamhetsområdena; Starta, Utveckla och Nätverka. 

3 Teoretisk referensram 

I teoretiska referensramen kommer den teori som är tillämplig i den forskning som kommer 

att användas att beskrivas. Teorin byggs och inspireras av Jon Elster som problematiserar 

begreppen demokrati, effektivitet och konstitutionalism som kommer att förtydligas här.  
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3.1 Jon Elsters trehörnsdilemma 

Som analysram kommer jag att utgå från den norske statsvetaren Jon Elster så kallade 

trehörnsdilemma. Trehörnsdilemma brukar bildligt beskrivas som en liksidig triangel där 

hörnen utgörs av begreppen; demokrati, konstitutionalism och effektivitet. 

I detta fall kommer triangeln att beskrivas bildligt som en liksidig triangel för att 

enklare kunna beskriva teorin och förståelsen av partnerskap. (se figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Triangel inspirerad av Elster 

Vad Elster (1988) menar med demokrati är att det handlar om majoritetsstyre med allmän och 

lika rösträtt. Konstitutionalism (rättsstat) går ut att på olika sätt begränsa majoritetsbesluten. 

Dessa kan vara proceduriella eller slutna till sakfrågor som: kan stoppa eller sakta ned de 

juridiska förändringarnas process. I en vidare mening handlar konstitutionalism i denna studie 

om rättsstatens grundläggande principer som t.ex. lika behandlingsprincipen. I fortsättning 

kommer begreppet rättsstat att användas istället för konstitutionalism. 

 Effektivitet går ut på att samhället fungerar och statsorganen kan verkställa beslut 

effektivt. Dessa olika krav menar Elster (1988) går hand i hand och får därför inte maximeras 

eller försummas (s.1-19). 

4 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer Privat-offentligt partnerskap förklaras med hjälp av tidigare 

forskning. Dessutom kommer det att på djupet presenteras PPP utveckling och dess olika 

utmaningar. 

s 

4.1 PPP en attraktiv strategi med många möjligheter 

Governance kan både ses som något som främjar den demokratiska ordningen, samt något 

som hotar den representativa demokratin. Denna nya form av partnerskap mellan privat och 

Demokrati 

Effektivitet Konstitutionalism 

(Rättsstat) 
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offentliga aktörer/verksamheter är utvecklad för att en mångfald aktörer skall kunna delta i de 

olika beslutsprocessen. Dessutom tvingar nätverkandet deltagarna (olika sorters eliter) att 

tänka längre, utnyttja sitt expertområde för utvecklandet samt främjandet för den regionala 

tillväxten förklarar Sörensen & Torfing (2003, s.631).  

Iden om att införa PPP är att utveckla en ny regionalpolitik samt stimulera 

utvecklingen genom att införa nya idéer som: delaktighet, nätverkande, samverkan och 

kommunikation.  

Iden om PPP har varit att låta fler aktörer delta i beslutsprocesserna samt effektivisera de 

projekt som offentliga och privata verksamheter vill bedriva.  

Det finns många teorier om varför PPP ses som ett alternativ beskriver, Mörth & 

Andersson. Några utav de vanligaste anledningar till varför offentliga och privata aktörer 

deltar i partnerskap med varandra:  

 

1) Erfarenheter & information delas  

2) Kvalité, strategier & nya policys formas  

3) Internationellt partnerskap  

4) Finansiella syften/ privat finansinitiativ (2006, s.11-12).  

 

Samtidigt förklarar Collin (1998) att trots detta kan målet med partnerskapet oftast skiljer sig 

mellan de olika aktörerna. Kommuner ingår oftast i PPP för komma åt olika tillgång eller 

resurser, må det vara ekonomiska eller kompetens. De privata aktörerna har istället en mer 

vinst drivande syfte som i längden bidrar med mindre risker om något skulle gå fel (s.275).  

Andra anledningar till att partnerskap ses som ett alternativ för privata och offentliga 

aktörer är att medverkar till att fler aktörer kan delta i den politiska arenan, som leder till att 

den får karaktären av Governance istället för Government. En annan anledning är att staten 

samt EU kan lägga över ansvaret för hur politiken skall genomföras på någon annan aktör 

p.g.a. bristande resurser av olika slag, samtidigt som staten och EU behåller en viss kontroll 

beskriver Andersson, m.fl. (2008, s.23).  

 

4.2 Samarbetet med fler nivåer och fler aktörer- maktkamp? 

Genom det nya samarbetet mellan privata och offentliga aktörer har den politiska makten 

flyttats i sidled som bidragit till att privata aktörer fått allt mer inflytande över utformandet av 

politiken. PPP har medverkat till att allt fler tjänstemän som sitter med ansvaret över den 



9 

 

regionala utvecklingspolitiken och har erfarenheter från näringslivet samt att de är väl insatta 

inom teoribildningen om hur en stark stat skapas. De som är mindre insatta är de i det 

politiska systemets spelregler är politikerna. Huruvida politikerna förhandlar i partnerskapen 

eller inte är osäkert, däremot är det klart att partnerskapet utgjort ett forum för diskussion om 

gemensamma målformuleringar samt sökandet efter samarbetsformer förklarar Broman 

(2008, s.28).  

Syftet med partnerskapet har varit att fler aktörer skall kunna delta i planerings och 

implementeringsarbetet. Broman beskriver att partnerskapet kan leda till risker, eftersom 

elitens inflytande ökar, som senare bidrar till bristande legitimitet. Risken med partnerskapet 

är att resursstarka aktörer får möjlighet att påverka beslutsfattandet (2008, s.28). 

Att nätverka är baserat på att inkludera dessa aktörer med resurser som för tillfället 

efterfrågas till aktuella projekt, etc. Problemet med detta som nämnts tidigare är att vissa 

aktörer exkluderas och hamnar utanför den demokratiska processen förklarar Sörensen & 

Torfing (2008, s. 632).  Problemet är att nätverksstyrningen inte är tillräcklig transparant, i 

den mening att den inte hellre nödvändigtvis omfattar alla aktörer som berörs inom ett 

projekt, fråga, etc. Den är heller inte aggregativ nog, eftersom den varken garanterar en jämn 

fördelning av inflytande bland deltagarna och dessutom garanteras det inte någon kontroll 

med de demokratiska, politiska slutbefattningar beskriver Sörensen & Torfing (2008, s.632).  

Broman som utifrån egna observationer i en fallstudie hos två kommuner i Sverige 

menar att det går att se en existerande demokratiskt brist av demos (bristande regional 

identitet) på den regionala nivån som beror på den ökade nätverkskaraktären av politiska 

beslutsfattande. 

Studien har även visat på att de faktiska besluten inte fattas i samma rum samt att 

partnerskapen är villkorade. Resultaten visar att det även inte går att undkomma maktkampen 

mellan de olika aktörerna på de olika nivåerna i det politiska spelet (2008, s.28).  Utifrån de 

två kommuner som Broman studerat beskrivs det att det demokratiska deltagandet samt 

identitetsskapande faktorer saknas i den regionala kontexten.  

Regionalutvecklingen i detta fall påvisar hur en elit styr utan att invånarna i den 

berörda regionen är involverade i tillväxt frågan eller känner någon form av gemenskap. 

Detta bidrar till ett problem där det regionala inflytandet blir diffust samt att en maktkamp 

uppstår bland de involverade aktörerna beskriver Broman (2008, s.48).  

I Sverige samt andra europeiska länder har det visat sig att det finns en stark och 

signifikant korrelation med att medlemmarna i nätverket inte har en stor inverkan på den 
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regionala utvecklingen förklarar Airkasinen & Åström (2009, s. 610) Samtidigt finns det 

andra slutsatser om att sammanslutningen mellan de olika aktörerna, kan ses som ett sätt att 

stärka den sociala infrastrukturen. Det regionala partnerskapet och de program som de 

ansvarar för att utveckla kan ses som en social-politisk form av Governance på regional nivå 

där aktörer från olika sektorer och nivåer involveras i komplexa nätverk beskriver Hudson 

(2007, s. 323).  

 

4.3 Folkstyrelsen- kommer den att påverkas? 

Under utvecklingen av den regionala politiken kom demokratin att påverkas och förändras 

under processen. På generellt plan anses det vara ganska okomplicerat vad demokrati är, att 

de flesta ställer upp på att den demokratiska ordningen är det enda riktiga. Problematiken 

ligger inte här, utan på hur långt förändringsprocesserna kan gå innan ”kärnan” nämligen 

folkstyrelsen påverkas beskriver Broman (2008, s. 15).  

Universellt ses demokratin ha ett substantiellt värde, för dem som förespråkar ett 

utökat ansvar på regional nivå, att medborgarnas framtida politiska deltagande och inflytande 

grundas på en nivå mellan den nationella och även den lokala eller kommunala. Behovet 

ligger på att utveckla de grundläggande demokrati värden på en substantiella nivå. Till detta 

krävs det att det behöver finnas en upplevd gemenskap hos det folk som den regionala nivån 

omfattar. Förutom detta krävs det dessutom ett offentligt rum där medborgare, 

intresseorganisationer och politiker kan diskutera regionala frågor förklarar Broman (2008, s. 

26).  

Medborgarnas medinflytande och kunskap om de regionala utvecklingsfrågorna är 

viktiga eftersom ett demokratiskt system bygger på insyn och möjlighet till 

ansvarsutkrävande. Ur normativ synpunkt måste det vara möjligt att identifiera var besluten 

fattas och möjligt deltagande från medborgarnas sida är ett minimikrav menar Broman (2008, 

s.48). Användningen av privatoffentliga partnerskap kan vara problematisk om man med 

demokrati menar styrelse av folket vilken baseras på en hierarkisk makt och ansvarskedja. 

 

4.5 Vem har ansvaret? Medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande 

Ett problem som Andersson, m.fl. lyfter upp med PPP är att den till sin karaktär är informell, 

vilket kan bidra till en del osäkerhet kring demokratiska förankringar samt ansvar (2008, 

s.24). Inom demokratiteori har ansvarsutkrävandet en betydelsefull roll inom den 

representativa demokratin. Eftersom partnerskapet är något nytt finns det för tillfället inga 
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effektiva instrument för ansvarsutkrävandet beskriver Svensson & Östhol (2010, s. 36).  

Strategier/ åtgärder som antagits av regeringen för att underlätta PPP registreras i 

officiella rapporter. Formuleringsprocessen av dessa strategier samt åtgärder har dock sällan 

tagits upp till diskussion. Beslutsprocesserna är oftast dåligt dokumenterade vilket gör att det 

inte blir möjligt att arbeta med de misstagen som är kända hos PPP förklarar Chou, Tserng, 

Lin, & Huang (2014, s. 204).  

Utifrån en studie om regional tillväxt har partnerskap analyserats utifrån perspektivet 

prat och handlingsorganisation för att bättre förstå de privata och offentliga aktörernas syn på 

partnerskapet.  

4.6 Partnerskap- är effektivitet möjlighet? 

Utifrån en studie om regional tillväxt har partnerskap analyserats utifrån perspektivet prat och 

handlingsorganisation för att bättre förstå de privata och offentliga aktörernas syn på 

partnerskapet. Genom dessa två perspektiv tar Grinbergs fram en egen teori: Pratnerskap, då 

organisationen mer liknar en pratorganisation än en handlingsorganisation. 

Pratorganisationen fast ställer de normer, strategier samt ideologier som är kända hos 

organisationen. Dessutom tar den fram verktyg för att producera olika sätt att se på världen 

och idéer om hur den ska tolkas. Detta produceras utifrån de interna maktstrukturer som finns 

inom pratorganisationen (2014, s.193).  

Grinbergs lyfter fram att denna pratorganisation har heterogena drag till sin natur, där 

det inte går att förvänta sig ömsesidig syn på organisationens viktigaste uppgifter. 

Pratorganisationen har en tendens att endast stå för mycket prat och lite verkstad (2012, 

s.193). Det blir en fråga om att pratorganisationen istället bidrar till bristande effektivitet, i 

det korta perspektivet lever inte partnerskapet upp till aktörernas förväntningar, men kan vara 

av värde på längre sikt. Från början var målet att åstadkomma en effektivare och organiserad 

region som skulle främja tillväxten som en handlingsorganisation arbetar för. I slutet 

presenterades det icke-ekonomiska värden, som oftast kopplades till hållbar utveckling. Detta 

kunde enligt Grinbergs stå i konflikt till effektivitetsidealet som en handlingsorganisation har 

och istället blir en symbolik för att något ska bli effektivt istället ”prat” (2012, s. 196-198) 
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5 Metod 

Till denna studie har jag valt att gå vidare med att använda mig utav en fallstudie som syftar 

till att ge möjligheten att studera ett specifikt fall och förstå kunskapsläget hos detta område.  

I Metoden kommer det att beskrivas mer på djupet den metod och strategi som valts och vilka 

avgränsningar som gjorts. 

 

5.1 Avgränsning 

Att studera partnerskap inom den privata och offentliga sfären är inget nytt fenomen. Det går 

idag att finna ny forskning om ämnet inom statsvetenskapen samt utanför den, t.ex. finns det 

andra områden som företagsekonomi som studerar partnerskapet mellan privat och offentlig 

sfär. Därför finner jag det intressant samt relevant att fortsätta studera fenomenet.  

Partnerskap kan likna andra styrningsmodeller, men vad som skiljer denna ifrån andra 

modeller är att det rör sig om ett samarbete mellan suveräna och jämställda aktörer-privata 

och offentliga organisationer. Detta beskrivs närmare i teori avsnittet. 

Även om det idag går att finna ny relevant forskning om ämnet om olika fall runt om 

Europa, kommer denna uppsats att avgränsa sig till Sverige. En annan avgränsning är att 

endast studera Strängnäs kommun med stadens näringsliv. Eftersom den valda metoden är en 

fallstudie, har jag valt att avgränsa mig till ett fall nämligen Strängnäs kommun, SBP. Det 

finns idag inte så mycket forskning gjort kring Strängnäs kommun kopplat till PPP. Detta kan 

bero på att partnerskapet påbörjades i Strängnäs senare än andra större kommuner. Därför blir 

Strängnäs kommun ett intressant fall då denna metod för regional tillväxt inte studerats 

tidigare utifrån en statsvetenskaplig aspekt. Som sagts tidigare är syftet inte att generalisera 

fallet, utan att förstå hur denna kommun och dess aktörer ser på begreppet och hur de olika 

involverade aktörerna använder sig av partnerskapet. 

Detta skulle självklart andra medarbetare inom verksamheten även kunna ge, dock har 

studien avgränsat sig till att fokusera på hur dom ledande aktörerna förstår partnerskapet. Det 

har även gjorts en avgränsning till att intervjua ledande aktörer som; tjänstemän, politiker och 

företagsledare hos SBP då intresset ligger att förstå hur dessa aktörer förstår partnerskapet.  

 

5.2 Urval  

I valet av urval har tanken varit att rikta sig mot ett målinriktat/målstyrt urval, avsikten med 

detta var att välja deltagare på ett strategiskt sätt för att deltagarna ska vara relevanta för 

forskningsfrågor och för att i möjligaste mån få dessa besvarade (Bryman 2001) 
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 Då denna forskning går från empiri till teori (induktion) är intresset att försöka 

intervjua relevanta personer för denna studie. Dom frivilliga deltagarna som används var två 

tjänstemän, en folkvald politiker och en företagsledare med kunskaper i SBP och 

partnerskapet. Dessa deltagare kan ge information utifrån en ledande roll för hur de upplever 

partnerskap, de kan komma med ovärderlig information som kan bidra till att beskriva 

partnerskapet kopplat till den teori som studien använder sig av.  

 

5.3 Fallstudie  

Eftersom det ska bli en statsvetenskaplig uppsats har jag utifrån Creswell bestämt mig för att 

göra en fallstudie (ett fall). För fallstudien är det viktigt att den ger forskaren möjlighet att 

detaljerat och ingående studera ett specifikt fall förklarar Esaiasson, m.fl. (2012. S.32). Syftet 

med en fallstudie är att skapa en förståelse till privat-offentligt partnerskap, vilket kan uppnås 

genom sto närhet till undersökningsobjektet. Fallet som undersöks är Strängnäs 

näringslivskontor – SBP, och aktörerna involverade inom partnerskapet. 

 I en fallstudie finns det endast beroende och oberoende variabler. Nämligen att inget 

som varierar, därför blir det inte möjligt att tillämpa en experimentell logik för att avgöra vad 

som är den viktigaste orsaken till att något inträffat förklarar Yin, (2007 s. 108-109).  

Esaiasson, m.fl. (2012) förklarar hur samhällsvetare oftast väljer undersökningsfall av 

andra anledningar än ”möjligheterna att uttala sig allmängiltigt” vilket stämmer med denna 

uppsats (s. 155). För att kunna generalisera resultatet inom kvalitativa studier med ett 

strategiskt urval, undersöker forskaren oftast kritiska fall eller typiska fall menar Esaiasson 

m.fl. (2012). Ingen av dessa passar in i detta fall, vilket styrker ansatsen om att de resultat 

som kan tänkas komma fram inte går att generalisera. Resultatet som kan tänkas framkomma 

kan snarare ska intresse genom ”abstrakta fenomen som kan tankekategorier eller möjliga 

tolkningar av världen (Esaiasson m.fl. 2012 s. 166). Till denna studie planerar jag inte att 

göra anspråk på att hitta alla möjliga ståndpunkt, utan empirisk kunskap om några. 

 

5.4 Kvalitativfallstudie 

Denna uppsats kommer använda sig av den kvalitativa metoden, för att 

undersökningsobjekten ska kunna utifrån egna berättelser förklara hur de förstår 

partnerskapet. Till skillnad från den kvantitativa metoden ger den kvalitativa metoden 

undersökningsobjekten större frihet att lämna ifrån sig information som är mindre styrt. 

 Varför denna studie inte använder sig utav en kvantitativ forskning har att göra med 
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att den kvantitativa metoden inte kan studera den sociala verkligheten på samma sätt som den 

kvalitativa metoden kan som Bryman, (2000 s. 175) beskriver. Den kvalitativa forskningen är 

mer inriktad på ord än siffror, som är denna studies syfte nämligen att förstå hur 

intervjupersonerna upplever partnerskapet. 

Tanken med den kvalitativa metoden är att använda ett tolkande synsätt. Den 

ontologiska ståndpunkten som jag förhåller mig till är konstruktionism. Nämligen att sociala 

företeelser inte skapas genom sociala sampel, utan att de befinner sig i ett sorts tillstånd av 

ständig förändring som Bryman, (2008, s. 37) förklarar.  

 

5.5 Semi-strukturerad intervju 

Till intervjudelen har jag valt att gå vidare med semistrukturerade intervjuer. I den 

semistrukturerade intervjun har jag använt mig utav en intervjuguide, med specifika teman 

som ska täckas av under intervjun. Dessa teman är: demokrati, effektivitet & rättsstats som 

inspireras av Elsters teori. Detta för att försöka fånga deltagarnas förståelse utav partnerskap 

kopplat till Elsters teori. 

Denna struktur på intervjun ger intervjupersonerna möjlighet att utforma svaren på sitt 

sätt och frågor som inte finns i intervjuguiden kan också ställas. Den semistrukturerade 

intervjun ger möjligheten att inte behöva ställa intervjufrågorna i samma ordning, eftersom 

det kan vara svårt att helt styra ett samtal. Både den ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjun tolkas som flexibla sätt att samla in empirisk material förklarar Kvale & Brinkman 

(2012).  Dock är den semistrukturerade metoden mer användbar till denna studie. 

Anledningen till att använda en semi strukturerad intervju är att fånga deltagarnas 

egen syn på sin verklighet. Intervjuerna utgör en viktig informationskälla och genom att 

använda sig av den semi-strukturerade metoden ger det respondenterna möjlighet att 

formulera sina egna uppfattningar och idéer om partnerskapet, för att sedan använda detta 

som utgångspunkt för fortsatt utfrågning. Dessa olika nyckelinformanter är avgörande för hur 

framgångsrik eller svag fallstudien blir förklarar Kvale & Brinkman (2012). 

 

5.6 Etisk ställningstagande  

I de intervjuer som utfördes var det viktigt att informera om och hålla sig till de etiska 

grundreglerna. Framförallt när det gäller informerat samtycke som Esaiasson et al. (2012 

s.257) rekommenderar. Andra etiska aspekter att informera om och förhålla sig till är 

informationskravet, kondifentialietskravet och nyttjandekrav (dessa?) togs även hänsyn till 
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under studiens gång (Bryman 2011). 

 I relation till intervjupersonerna var det även viktigt att visa hänsyn och förstå att 

informanterna kunde vara oroliga eller osäkra. Creswell, (2009) lyfter fram: 

 

”respectful relationships without stereotyping and using labels that participants do not embrace, 

acknowledging whose voice will be repres anted in our final study, and writing ourselves into the study 

by reflecting on who we are and the people we study”(s.56). 

 

Esaiasson et al. (2012) skriver att kravet på forskningsoberoende i kvalitativa sammanhang 

reduceras till största möjliga öppenhet och att som forskare har en skyldighet att få andra 

forskare att se det en själv sett (s.26). Detta är ett krav som studien kommer förhålla sig till 

största mån. Det har även varit viktigt att redovisa alternativ till de egna slutsatssatserna och 

motivera varför man ställer sig bakom det man gjort. 

Genom alla stegen i forskningsprocessen är det viktigt att hålla sig professionell och i

nte manipulera resultaten på något vis (Bryman 2011).  

 

5.7 Källkritik 

Innan jag går vidare med att presentera analysen är det viktigt att vara källkritisk till vissa 

delar utav studien. Eftersom studien använder sig utav primärkällor (intervjuer) och 

deltagarna är nära involverade till SBP som är fallet, är det viktigt att vara kritisk till deras 

svar på intervjuerna. Intervjupersonerna arbetar dagligen med SBP och näringslivet, deras 

mål är att främja den ekonomiska, lokala och regionala tillväxten som de alla står positivt till. 

Att de talar gott om partnerskapet och möjligtvis endast lyfter fram de positiva faktorerna 

finns med i åtanke under studien. Detta kan även vara en faktor som kommer att påverka 

studien, samtidigt är detta något som kommer att tas med i resultat och diskussion. 

 Det behöver även lyftas fram att SBP startades 2014, detta är något som kan komma 

att påverka resultatet. Många av medlemmarna hos SBP är nya och kan därför ha en mindre 

kännedom och kunskap om frågeställningarna. Detta är något som jag tar hänsyn till och har 

med mig under studien eftersom det kan komma att påverka resultatet, detta diskuteras vidare 

i resultat och diskussion. 

 Även språket kan komma att påverka resultatet. Eftersom SBP idag är Lean orienterat 

finns det ett företags/innovations kultur hos dem. Lean handlar om kundanpassa och att 

effektivisera en verksamhet i en organisation, någon som är vanligt inom större företag och 

organisationer. 
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5.8 Tillvägagångsätt & Datainsamling 

Utifrån uppsatsens syfte, att förstå hur dessa aktörer upplever partnerskap så krävdes det även 

att komma i kontakt med dem. Tidigare hade jag kommit i kontakt med verksamhetschefen i 

SBP som sedan presenterade mig för en utav deras projektledare som sedan blev min 

kontaktperson.  

 Vid ett möte med projektledaren för SBP gavs det möjlighet att förklara syftet med 

denna uppsats, vad som skulle undersökas, vilka aktörer som det fanns intresse för att 

intervjua och varför SBP och Strängnäs näringsliv var ett intresse för studien. 

 Genom dessa två aktörer från SBP blev det enkelt att komma i kontakt med de andra 

aktörerna som skulle ingå i studien. Innan det tog kontakt med de andra aktörerna var det 

viktigt att konstruera en intervjuguide först, då det fanns oro att den inte skulle hinna bli 

färdig.  

Samtidigt fanns det en oro att de aktörer som skulle ingå i studien inte skulle ha tid att 

delta, då dessa är högtuppsatta aktörer med flera uppgifter och roller. Utan att fastslå datum 

för intervju med kontaktpersonen informerades deltagarna att intervjuerna skulle ta plats i 

början av maj. 

 Eftersom studien använder sig av en semi-strukturerade intervjuer rekommenderades 

det även att konstruera en intervjuguide. Intervjuguiden är formad för att fånga den 

information om hur de intervjuade upplever sin värld och att intervjuerna rymmer mer 

flexibilitet förklarar Bryman, (2000 s. 419). Intervjuguiden innehöll teman som bygger på 

den teori som beskrivs i den teoretiska referensramen kopplat till vad partnerskap innebär 

utifrån den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen innehåller vetenskapsartiklar och 

litteratur som hittats på de databaser som högskolan rekommenderar Discovery, DiVa, 

Google Scholar.  

Utifrån dessa teman: effektivitet, demokrati och rättssäkerhet skulle de försöka besvara 

de frågeställningar som uppsatsen handlar om. 

 Efter att intervjuguiden var färdig kontaktades de aktörer som det fanns intresse för att 

få med i studien. För att få infallsvinklar från fler håll var intresset att aktörer från de olika 

rollerna (politiker, tjänstemän och företagare) skulle få delta. Genom den kontaktperson som 

tilldelades från SBP fick jag hjälp att komma i kontakt med de olika rollerna (företagsledare, 

tjänstemän och politiker). 
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 Deltagarna kontaktades via mejl, där jag skickade ut information om vem jag var, 

studiens syfte, att det skulle vara en intervju som skulle spelas in och att den uppskattade 

tiden skulle ligga mellan 40-50 min. Denna tid uppskattades utifrån en test intervju som jag 

tidigare hade gjort, detta för att förbereda deltagarna för att de skulle kunna avsätta tid. 

 De som kontaktades var två tjänstemän, en företagsledare och en politiker. Varför det 

blev två tjänstemän är för att få med så många involverande aktörer som möjligt. En utav 

dessa var verksamhetschef för SBP och den andre var näringslivskontors chef för Strängnäs 

kommun. Alla deltagarna kunde delta på intervju. Intervjuerna gjordes i SBP förutom den 

med den folkvalda politikern som gjordes i kommunhuset då det var mer flexibelt att utföra 

den nära hans arbetsplats. 

 Inför varje intervju lyftes informerat samtycke upp, nämligen deltagarna informerades 

om det allmänna syftet med undersökningen. I detta ingick information om att deltagandet 

var frivilligt och att de hade rätt att dra dig ut när som under studien. 

 Konfidentialitet lyftes även upp för de deltagande, nämligen till vilket syfte de data 

som tas fram kommer att användas. Andra krav som informationskrav och nyttjandekrav 

lyftes även upp för deltagarna. Inför varje intervju förklarades det att om det skulle dyka upp 

frågor eller begrepp som var otydliga eller svåra att förstå. 

 Kvale & Brinkman (2014) förklarar hur dessa punkter är viktiga att lyfta fram 

eftersom det kan dyka upp komplikationer t.ex. att deltagaren drar sig ur. Genom att vara 

påläst på dessa går det att förbereda sig på dessa dilemman som skulle kunnat uppstå under 

forskningsprocessen. Den analysmetod som denna uppsats använd sig av är en kvalitativ 

analys metod. De material som används till datainsamlingen är en diktafon och även tidigare 

forskningen i ämnet som undersöker SBP och privat- offentligt partnerskap som kopplas till 

Elsters trehörnsdilemma. 

 

5.9 Analysmetod 

Denna studie följer den relativistiska ontologiska skolan, som har sitt ursprung ur 

hermeneutiken, vilken betonar den mänskliga subjektiviteten förklarar Bryman (2001). Detta 

går ut på att finna förståelser och mening hos fenomenet, i detta fall privat-offentligt 

partnerskap. Denna studie lägger inte viktigt vid att se orsakssamband eller att formulera 

allmängiltiga lagar (Esaiasson m.fl. 2012, s. 68). 

Den operationalisering som görs är på nämligen intervjuer, handlingsplanen och 

litteraturen. Till denna studie använd en teorianvändande studie, vilket innebär att jag 
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använder teori och modell för att analysera fallet (Esaiasson m.fl. 2012 s. 42). Valda 

analysmetod är teoretisk tolkning som utgår från att forskaren tolkar materialet utifrån olika 

teoretiska perspektiv, där varje perspektiv kan belysa olika aspekter av fenomenet partnerskap 

(Kvale & Brinkman. 2014 s. 283). Analysen kräver ingen avancerad analytisk teknik, utan det 

väsentliga är den teoretiska kunskapen om undersökningsämnet samt att det går att ställa 

teoretisk genomtänkta intervjufrågor.  Det har under analysen tagits hänsyn till Yin (2007) 

rekommendationer till att snabbt granska informationen och dessutom hela tiden fråga sig 

själv varför fakta ser ut som det gör. Detta är en viktig process i fallstudien att 

datainsamlingen inte enbart handlar om att registrera data på ett mekaniskt sätt, vilket ibland 

är fallet i andra typer av undersökningar (s. 85).  

Den teoretiska tolknings analys har skapat möjlighet att reflektera teoretisk över 

specifika teman som uppkom i intervjuerna samt skriva ned tolkningar utan att följa någon 

specifik metod (Kvale & Brinkmann 2009, s.251,253). Utifrån teori har intervjuerna tolkats. Den 

analys som gjorts har varit tidskrävande och samtidigt nödvändigt för att till större utsträckning 

kunna tolka data utifrån fler perspektiv. Jag använder mig av en teorianvändande studie, vilket 

innebär att jag använder teori och modell för att analysera fallet (Esaiasson m.fl. 2010 s. 42).  

6 Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen att presenteras utifrån de frågeställningar som 

uppsatsen utgår från. Intervjupersonerna kommer att introduceras som Ipx, även deras roller 

hos SBP kommer att stå med. Intentionen med detta är att förstå hur de olika deltagarna 

upplever privat- offentligt partnerskap. 

 

6.1 Vad innebär PPP rent konkret utifrån dessa aktörer, i arbetet med SBP? 

Några av de vanligaste anledningar till att partnerskap inleds mellan den offentliga och 

privata sfären är enligt Mörth & Andersson:  

 erfarenheter och information delas 

 kvalité, strategier och nya policys formas 

 internationellt partnerskap 

 finansiella syften/ privat finansinitiativ 

För att enklare presentera resultatet och analysen kommer dessa att användas som rubriker 

(2006, s.11-12). Den första rubriken står utanför de olika anledningarna, den baseras utifrån 

hur intervjupersonerna förstår partnerskap.  
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Partnerskap; två olika definitioner 

Begreppet partnerskap i SBP är uppdelad i två kategorier: näringsfrämjande aktörer och 

partners. Båda dessa räknas och ingår i partnerskapet, dock poängteras det om att de bidrar 

till olika saker och har olika roller i partnerskapet. Utifrån den tidigare forskning finns det 

inget som egentligen beskriver vilka som är partners, förutom att dessa kommer från den 

privata och offentliga sfären. Intervjuerna har tagit fram en förståelse till hur de ser på 

partners och partnerskapet. Partners är med och stöttar näringslivet för att dom gynnas av ett 

starkt näringsliv i Strängnäs kommunen. Några av de partners som samverkar i SBP är SEB, 

Rekarna sparbank & Arena personal. De näringsfrämjande aktörerna gör direkta insatser för 

att stötta. Några av de aktörer som är med i SBP är nyföretagare centrum & Almi. SBP har 

samlat in dessa ideella, semistatliga aktörer, som på något sätt är med och stödjer 

innovationen samt affärsutvecklingen i kommunen. 

Det nya samarbetet mellan det privata och det offentliga har bidragit till att den 

politiska makten flyttats i sidled, som medverkat till att privata aktörer får allt mer inflytande 

över utformandet av politiken. PPP har dessutom medverkat till att allt fler tjänstemän sitter 

på ansvaret över den regionala utvecklingspolitiken, som det går att se i SBP. Tjänstemännen 

har erfarenheter från näringslivet och är insatta inom teoribildningen om hur en stark 

kommun skapas.  

Broman (2008) förklarar att det är vanligt att de som är mindre insatta inom 

teoribildningen är de i det politiska systemets spelregler. Det är även oklart huruvida 

politikerna förhandlar i partnerskapen (s.28). I detta fall visar det sig att politikern (Ip3) var 

mindre insatt i vilka som var partners idag i SBP. Dessutom var det oklart huruvida politikern 

var med och förhandlade i partnerskapet i SBP.  Politikerns roll är istället att se till att 

Strängnäs kommun har ett välfungerande näringsliv. Det ligger inte i deras roll att gå in och 

organisera eftersom det inte är politikerstyrt. Företagsledaren (Ip1) hade även svårt att 

definiera vilka som var partners idag i SBP, detta verkar bero på att dessa är nya i 

verksamheten. I SBP var det istället tjänstemännen som var mer insatta i partnerskapet än 

företagsledaren och politikern som går att koppla till det Broman (2008) beskriver i sin studie 

om de olika rollerna. 

För att relationen mellan privat och offentligt ska kunna ses som ett partnerskap 

behöver fem kriterier vara uppfyllda (Peters 2005). Inga av dessa kriterier ställer dock krav 

på att veta vilka som är partners. Dock förklarar verksamhetschefen (Ip2) hur viktigt det är 
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för dem i SBP att konceptualisering vad ett partnerskap är idag och vad SBP står för. 

Även om politikern och företagsledaren inte kunde utveckla en tydligare förståelse av 

vilka som var partners utan att hänvisa till verksamhetsledaren, hade de en viss förståelse av 

vilka som var partners. Tjänstemännen (Ip2 & Ip4) hade mer djupgående förklaringar till 

vilka som var partners. 

 

Tabell 1, Partner & näringsfrämjande aktör 

Deltagarna Partnerskap 

Företagsledarens syn ”Du får nog fråga verksamhetschefen. Jag är så pass ny. Så jag vet att det finns Creat och 

Almi, det är två som jag träffat” (Ip1) 

Tjänstemännens syn ”Tittar man på näringsfrämjande aktörer, dom gör en direkt insats för att stötta rent 

konkret. Och där med vidgar dom vårt erbjudande samtidigt som vi vidgar deras”.(Ip 2) 

s 

”Våra partners, tar vi t.ex. En bank på stan då ser dom ett sätt att stötta näringslivet för 

dom gynnas av ett starkt näringsliv i kommunen” (Ip2) 

 

”De aktörer som finns är främjande aktörer, och det är främst nyföretagare centrum och 

ALMI. Så vi har egentligen samlat dessa ideella och statliga, semistatliga aktörerna som på 

något sätt är med och stödjer både innovation och affärsutveckling” (Ip4) 

 

”Sen har vi partners, det är såna som är med och stöttar och finns med, t.ex. SEB, Rekarna 

sparbank, arena personal, det är lite andra konsultföretag som vill använda våra nätverk 

och lokaler”. (Ip4) 

Politikerns syn ”Vet inte exakt vilka, men jag vet att vi har ett antal partners, Ehm… några utav våra 

banker tror jag, och ett antal andra. (Ip3) 

 

Erfarenheter & information delas  

Sörensen & Torfing (2003)beskriver hur partnerskapet tvingar deltagarna (de olika eliterna) 

till att nätverka, att tänka längre, utnyttja sitt expertområde för utvecklandet samt främjandet 

för den regionala tillväxten (s.631) Enligt Peters (2008) fem kriterier understryker han i en 

utav kriterierna att alla partnerna behöver bidra med någon form av resurs till partnerskapet. 

Dessa resurser kan vara materiella och immateriella. 

 Efter att ha intervjuat deltagarna visar det sig att de alla ha en gemensam syn när det 

kommer till att dela erfarenheter och information. De alla ser det betydelsefulla med utbytet 

av dessa resurser. Partnerskapet handlar inte bara om att vara en partner, utan att vara en aktiv 
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partner. Vad som menas med en aktiv partner är enligt verksamhetschefen att partnern ger 

något mer för att de andra partners ska kunna ge något tillbaka. Det finns en ”ge och ta” 

kultur i verksamheten, detta är en utmaning samtidigt något som är jätte viktigt för 

verksamhetschefen i partnerskapet. Partnerskapet handlar enligt politikern om att öka 

kontaktytorna med näringslivet och få SBP att fungera som en mäklare och motor, detta 

skapar den riktiga kraften. Likadant beskriver näringslivschefen, att partnerskapet har som 

syfte att skapa tillgång till mötesplatser för att kunna nätverka. 

Partnerskapet ses som ett sätt att ge tillbaka till samhället, genom att bidra med 

kunskaper och erfarenheter för att kunna förändra samhället till det bättre. Tjänstemännen har 

ett nätverk till t.ex. Mälardalen som är en ovärderlig resurs i utvecklandet av företagsklimatet 

menar företagsledaren. Det offentliga har vissa kompetenser och den privata har andra, 

genom att samverka med dessa olika aktörer bidrar det till en enorm utväxling, det blir 

en ”win-win” situation beskriver företagsledaren. Denna samverkan mellan olika aktörer och 

partners har haft som syfte enligt verksamhetschefen att främja näringslivsklimatet i 

Strängnäs kommun och att öka möjligheten för entreprenörskap. Genom att arbeta med 

företagsklimatet arbetar men samtidigt med välfärden lyfter verksamhetschefen upp.  

 

Kvalité, strategier & nya policys formas  

PPP ses som ett av många policy-instrument som myndigheterna har att välja bland. Fördelen 

med PPP är att kunna genomföra nya policys och samtidigt undgå ansvarsutkrävande och 

kontroll över verksamheten beskriver Pierre (1997) 

Målet för kommunfullmäktige är att förbättra näringslivet i Strängnäs kommun, där de 

lagt ned mycket arbete för att komma upp till topp 50-2017 förklarar politikern (Ip3). För att 

kunna åstadkomma detta har SBP valt att använda sig av en företagsorganiserad strategi. SBP 

arbetar idag lean orienterat och mäter allt de gör. Verksamhetschefen (Ip2) beskriver att de 

mäter utvecklingen i deras tre delar: starta, utveckla och nätverka.  Anledningen till att de 

idag arbetar med lean har att göra med att de större företagen idag arbetar med lean, det är ett 

sätt att förbättra sina tjänster, spara på resurser och arbeta effektivt menar Näringslivschefen 

(Ip4). Trots att de arbetar väldigt behovsstyrt har de den övergripande visionen och den 

övergripande strategin att förhålla sig till. Genom att arbeta behovsstyrt ger det SBP en 

möjlighet att hjälpa de andra företagen att ständigt förbättra sig och växa. 

  Förutom att de mäter sina tre delar (starta, utveckla och nätverka) ser de även på hur 

många företag (varumärken) de kan starta i Strängnäs kommun. Effektmålen är även något 
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som mäter kvalitén på partnerskapet som näringslivschefen förklarar. 

 

Internationellt partnerskap  

Mörth & Andersson (2006) lyfter även upp hur partnerskapet inte behöver begränsas till det 

lokala, utan går att sträcka sig internationellt. Denna vision om partnerskap delas även hos 

SBP. Det finns en vision om att partnerskapet ska sträcka sig utanför Strängnäs kommun, 

eftersom de idag inte tror på stängda dörrar. Det talas idag om ett intresse att samverka med 

de nordiska länderna, något som företagsledaren (Ip1) ser som sannolikt.  

 Verksamhetschefen (Ip2) förklarar hur de idag samverkar med Eskilstuna, 

Katrineholm och Nyköpings kommun. De har även inlett täta samarbeten med Västerås och 

Enköping, som är deras nya regionala kluster. Att sträcka sig utanför ger SBP möjlighet att 

hitta dessa kompetenser, nätverka och mäkla. 

  Strängnäs kommun har ett stort bolag nämligen Pfizer, vilken är ett amerikanskt bolag 

och en partner. De ligger bakom verksamheten New Bright Future, som idag går ut på att 

vara med och nätverka med utlandet. Intresset att ta in utländska akademiker till Strängnäs 

kommun för att sedan utbyta tankesätt. 

 

Finansiella syften/ privat finansinitiativ  

Politiken har flyttats ned till det lokala, alltså att staten och EU lagt över den till det 

kommunala då kommunerna själva kan arbeta med frågor som bristande resurser av olika 

slag beskriver Andersson, m.fl.  (2008, s.23).  Att det finns finansiella anledningar till att ingå 

i partnerskap har i detta resultat inte varit något undantag. De finansiella anledningarna som 

handlar främst om skatteintäkter, och för att åstadkomma detta behöver entreprenörskapet 

stärkas, företagen växa, kompetenser finnas och tas tillvara på. Dessa orsaker kommer främst 

från den offentliga sfären. I detta fall samverkar det privata främst för egna vinstdrivande 

orsaker, för att företaget ska kunna nätverka, växa snabbt och enkelt. Samtidigt finns det ett 

intresse från företagsledaren att ge tillbaka till samhället och främja samhällsutvecklingen 

genom SBP. Partnerskapet är därför något ovärderligt eftersom det skapat möjligheter för 

hans företag att utvecklas på ett snabbare sätt, och ta ett kliv mot att samarbeta med andra 

aktörer som annars inte hade varit möjligt. Collin, (1998) skriver att det är vanligt att de 

privata aktörerna har ett mer vinstdrivande syfte som i längden bidrar med mindre risker om 

något skulle gå fel, detta är något som inte är ovanligt i den privata sfären. (s.275).  

Nätverkande är baserat på att inkludera dessa olika partners och aktörer med olika 
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resurser som för tillfället efterfrågas till ett aktuellt projekt, i detta fall SBP handlar det om att 

främja företagsklimatet och entreprenörskapet i Strängnäs kommun. Problemet med detta 

som nämnt tidigare är att vissa aktörer kan ha egenintressen som inte speglar de andra 

aktörernas vision. Företagsledaren (Ip1) talar om ett vinstdrivande intresse till företaget, 

samtidigt som det finns ett intresse för att främja tillväxten i Strängnäs kommun. 

 En annan anledning till att ingå i partnerskap är att den är mest kostnadseffektiv, 

jämfört med andra byråkratiska processer. Partnerskapet leder även till mindre påverkan av 

de byråkratiska processerna. Processerna blir lösare vilket leder till att dessa blir effektivare i 

beslutsfattande (Pierre (1997, s.11). Verksamhetschefen (Ip2) beskriver att det finns 

finansiella orsaker till att ingå i partnerskapet med den privata sfären. Det handlar om att 

växla resurser (immateriella och materiella). Det handlar om att spara resurser, öka 

kompetensen och skapa högre värde erbjudande för dem själva och SBP. Likt 

verksamhetschefen, ser politikern (Ip3) likartade skäl till partnerskapet. Intäktssidan är det 

som är aktuellt i verksamheten. 

 

 Tabell 2, ”Vad innebär partnerskapet rent konkret utifrån dessa aktörer, I arbetet med SBP?” 

 

Företagsledare syn Tjänstemännens syn Politikerns syn Gemensam syn 

 Ge tillbaka till 

samhället 

 Internationellt 

partnerskap 

 Vinstdrivande för en 

själv, samtidigt som 

det främjar 

samhällsutvecklinge

n 

 

 Mötesplats-

nätverkande 

 Främja 

företagsklimatet och 

entreprenörskapet 

 Samverka aktivt (ge 

och ta) 

 Internationellt 

partnerskap 

 Strategier och nya 

policys formas 

 Finansiella orsaker 

 Öka 

kontaktytorna 

med näringslivet 

 Vara 

mellanhanden 

 Stärka 

entreprenörskapet 

 Öka intäkterna 

 

 Internationellt 

partnerskap 

 ”ge och ta” 

 Öka sina 

intäkter 

 Främja 

samhällsutvec

klingen 

 Främja 

företagsklimat

et och 

entreprenörska

pet 
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6.2 Vilken relation har aktörerna till Elsters tre krav i arbetet med partnerskap 

Den andra frågeställningen försöker förstå vilken relation aktörerna har till de tre olika 

kraven (effektivitet, demokrati & rättsstat) i arbetet med partnerskap.  

 De tre kraven är lika viktiga att analysera då dessa går hand i hand. Elster (1988) ser 

dessa tre krav som lika viktiga, därför är det viktigt att inte försöka försumma någon utav 

dessa. I arbetet med PPP har dessa tre krav en stor betydelse eftersom den offentliga sfären 

ansvarar för alla tre kraven. Därför blir det viktigt att förstå hur dessa aktörer ser på de olika 

kraven och hur dessa behandlas. 

 

Effektivitet 

Vid analysen av effektivitet handlade det främst om att förstå effektivitet och hur 

beslut genomförs produktivt (Elster 1988, s. 1-19). Effektivitets hos SBP ses som något 

relevant i syfte att uppnå de mål som är uppsatta. De olika rollerna i denna uppsats har idag 

en gemensam syn på effektivitet. Några ståndpunkter har de gemensamt, samtidigt som andra 

skiljer sig, speciellt mellan den privata och offentliga. 

Företagsledaren (Ip2) som i denna studie är den enda privata aktören talar om 

effektivitet på ett positivet sätt. Det handlar om att förbättra företagsklimatet och 

entreprenörskapet, att de ska få växa enkelt och snabbt. Genom att nätverka och ha SBP som 

en mäklare skapar det större möjligheter för företagsklimatet att växa produktivt. 

 Företagsledaren lyfter fram hur lean skapar möjligheter att öka effektiviteten, både för 

företagaren och samhället. Lean strategin är företagsorienterat och utgår ut på att arbeta 

effektivt. Denna strategi har hittat sin väg till de kommunala verksamheterna, i detta fall SBP. 

Företagsledaren arbetar lean orienterat på grund av ekonomiska anledningar, 

samtidigt som företagsledaren vill ge tillbaka till samhället genom kompetensutveckling. De 

offentliga aktörerna har andra anledningar till att fokusera på effektivitet. Både politikern och 

tjänstemännen har som mål att Strängnäs kommun ska bli topp 50-2017, för att detta ska bli 

möjligt behöver de arbeta mer effektivt när det kommer till att främja företagsklimatet. Till 

skillnad från den privata sfären, utgår de offentliga aktörerna utifrån vad som är bäst för att 

främja näringslivet. Det finns inte samma vinstintresse som det görs i den privata sfären. 

Istället handlar det om att göra det som är bäst för Strängnäs kommun. 

Tjänstemännen arbetar idag med lean för att enklare kunna arbeta med ständiga 

förbättringar med sina partners.  Näringslivschefen (Ip4) förklarar hur de vill att effektiviteten 

i bolagen ska öka, därför blir lean ett effektivt sätt för dem att hjälpa bolagen att växa, skapa 
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jobb och öka intäkterna. Denna metod är väldigt behovsstyrt som företagsledaren även lyfter 

upp. Detta för att enklare kunna lokalisera vad som ska effektiviseras hos bolagen.   

Genom att nätverka via SBP skapar det möjligheter för företagen och verksamheten 

att växa produktivt. SBP ses som en mäklare som hjälper de olika aktörerna att hitta rätt 

kompetenser utifrån de behov som finns idag. Detta sparar aktörerna på tid och resurser som 

ses som ett effektivt sätt att arbeta på. Styrformen lutar mer mot Governance istället för 

Government. 

Grinbergs (2014) studerar partnerskap genom att analysera begreppet utifrån 

perspektivet prat och handlingsorganisation. Pratorganisationen handlar om att man pratar om 

normer, strategier och ideologier. Organisationen tar fram verktyg för att producera olika sätt 

att se på världen och hur den ska tolkas.  Eftersom SBP är ett tidigt projekt är det svårt att 

definiera om SBP är en prat organisation eller en handlingsorganisation. Utifrån det som har 

analyserats använder sig verksamheten av handlingsorganisationens termer och ideologier. En 

pratorganisation går idag inte att definiera utifrån denna en fallstudie. Idag verkställer SBP 

workshops, aktiviteter, utbildningar, föreläsningar, etc. till deras partners för att få fram 

resultat. 

Demokrati 

För att demokratin ska bevaras finns det krav på makten, ansvarsfördelningen och öppenhet 

hos politikerna, tjänstemännen och de privata aktörerna. Det offentliga kan försvåras om 

tjänstemännen, olika experter samt andra privata aktörer som är icke-valda börjar fatta beslut 

om viktiga kollektiva samhällsområden förklarar Mörth (2000, s. 51).  

 Syftet med partnerskapet har varit att fler aktörer ska kunna vara med i planering och 

implementeringsarbetet för att kunna samarbeta effektivt. Hur dom olika aktörerna förhåller 

sig till demokratin i arbetet med PPP är viktigt eftersom det finns flera viktiga beståndsdelar 

att ta hänsyn till. 

Det är viktigt i arbetet med så många olika aktörer att vara opartisk, och att inte 

särbehandla någon beskriver Verksamhetschefen. Genom att redan från början förklara för 

alla vilka roller som varje aktör har, minskar riskerna för att rollerna blir diffusa. Deltagarna 

redogör för hur de aktörer och partners som är med i SBP har alla samma möjlighet att 

komma med åsikter, delta i de träffar som SBP anordnar.  

Hur ansvarsutkrävandet ser ut idag utifrån företagsledaren är oklart. Det hade inte 

framgått helt eftersom han själv var ny i partnerskapet. Näringslivschefen förklarade att det 

från grunden ligger hos politikerna, att det finns ett fungerande näringsliv. De som ska utföra 
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arbetet är tjänstemännen (förvaltningen). I slutet ligger ansvaret hos den ansvarige 

tjänsteman, i detta fall är det näringslivschefen. Samtidigt gäller det för politikerna att ha en 

välfungerande organisation. 

När det kommer till medborgarinflytande är det otydligt hos företagsledaren hur 

involverade medborgarna är och har möjlighet till att vara involverade. Det förklaras utifrån 

verksamhetschefen och näringslivschefen att det har gjorts enkätstudier och 

medborgardialoger hos folket i Strängnäs kommun för att kunna se över de 

förbättringsförslagen. Samtidigt är SBP öppen för allmänheten. I deras verksamhet är 

eldsjälar oerhört viktiga för utvecklingen i näringslivet. SBP ser högt på eldsjälar, då dessa 

aktörer bidrar till samhället, inte bara ekonomiskt men med andra betydelsefulla resurser. 

Dessa kan vara immateriella och materiella. Deltagarna har samma syn på eldsjälar och deras 

betydelse för verksamheten.  

Även om det finns goda anledningar till att använda sig av eliter från den privata 

sfären, finns det samtidigt risker med att inleda partnerskap. Dessa eliter kan ha resurser som 

i kunskap, erfarenheter, ekonomiska resurser, etc. Om elitens inflytande ökar, kan det leda till 

bristande legitimitet hos medborgarna beskriver Broman (2008, s.28). Detta gäller speciellt 

när aktörerna är resursstarka och börjar påverka beslutsfattandet.  

Idag går det inte att se några risker med att arbeta med PPP förklarar politikern. De 

arbetar ständigt för sina medborgare och genom att skapa en god samverkan med näringslivet 

skapar det en bra gemenskap. 

Alla involverade aktörer och partners har samma möjlighet att komma med idéer till 

att utveckla företagsklimatet och entreprenörskapet i Strängnäs kommun, samtidigt som 

näringslivschefen förklarar att de arbetar behovsstyrt. I partnerskapet verkar det inte finnas en 

konkurrens bland aktörerna och deras partners. Verksamhetschefen beskriver hur deras 

partners idag ser partnerskapet ur ett större perspektiv, nämligen att de ser det mer långsiktigt. 

SBP är medvetna om att vissa partners egentligen är konkurrenter, men i detta sammanhang 

upplevs detta inte påverka deras vision. Samtidigt menar näringslivschefen att Strängnäs är 

en liten kommun, och har inte industriföreningar eller fabriksföreningar som Eskilstuna och 

Västerås har. Det blir därför svårt att skapa en sådan konkurrens. 

 

Rättsstat 

Enligt Elster, (1988) handlar rättsstat på att skydda individers skyldigheter och att den utgör 

hinder för vissa politiska förändringar som skulle genomförts om majoriteten får som den 
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velat. Det är viktigt att inga av dessa aktörer drar nytta av partnerskapet eller vänder på 

regelverk för att gynna någon annan. Idag arbetar SBP utifrån ett kollektivt agerande, 

samtidigt behöver det förtydligas om man är partner för SBP vad det egentligen innebär 

förklarar verksamhetschefen. Eftersom de idag snart existerat ett år blir det enligt 

verksamhetschefen viktigt att konceptualisera vad ett partnerskap är. Enligt företagsledaren 

finns det idag en känsla om att ”ge och ta”, speciellt bland tjänstemännen och företagarna. 

Utifrån deltagarna kännetecknas deras möten inte av individuella aktörer som representerar 

särintressen, istället finns det känsla av att strävar mot samma sak. 

 Därför blir förtroendet väldigt viktigt i arbetet med PPP. Förtroendet idag hos SBP en 

viktig komponent i deras partnerskap. Utan förtroendet skulle deras samarbete inte funka, 

eftersom det bygger på en ”win-win” förklarar företagsledaren. En annan viktig komponent 

är att alla ska väga lika i partnerskapet. Alla har möjlighet till att inkluderas, alla får söka sig 

till SBP, alla har möjlighet att inflyta, etc. Detta för att samhället ska gynnas på bästa sätt.  

 

 

Tabell 3, Vilken relation har aktörerna till de tre krav som Elster lyfter fram i sin teori? 

 Företagsledares syn (Ip1) Tjänstemännens syn (Ip2 & 

Ip4) 

Politikerns syn (Ip3) 

Effektivite

t 

 Lean-orienterat 

 Mäkla- Nätverka 

 Komma igång fort 

med sitt företag 

 Vinstdrivande 

 Förbättra 

företagsklimatet & 

entreprenörskaps 

 Lean- orienterat 

 Uppföljningar 

 Topp 50-2017 

 Behovsstyrt 

 Mäkla- Nätverka 

 Resurser 

 Effektmål 

 Förbättra 

företagsklimatet & 

entreprenörskap 

 Effektiviteten i 

bolagen ska öka 

 Varumärken 

 Mäkla- nätverk 

 Skapa 

innovationskra

ft 

 Skapa 

arbetstillfällen 

 Skatteintäkter 

 Öka 

medborgarnytt

an 

 Topp 50-2017 

 Förbättra 

företagsklimat

et & 

entreprenörska

p 
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Demokrati  Företagen möjlighet 

till inflytande 

 Eldsjälar viktiga 

 Medborgarinflytande

, osäker 

 Ansvarsutkrävandet, 

Osäker 

 Ingen konkurrens 

 Alla företagen har 

möjlighet att delta 

eller påverka den 

regionala 

utvecklingen (Ip2) 

 Medborgarna 

delaktiga i enkät & 

medborgardialog 

(Ip2) 

 Inga maktroller 

 Eldsjälar-viktigt 

 Roller- 

aktörer ”solklart” 

(Ip2). Partner- 

behöver förändras till 

det bättre. 

 Ingen konkurrens 

 Jobbar för folket 

(Ip4) 

 Ansvarsutkrävandet-

finns 

 Behovsstyrt 

 

 Viktigt att 

förhålla sig till 

sina 

medborgare 

 Bra 

gemenskap hos 

aktörerna 

 Ser inga 

demokratiska 

risker med just 

PPP. 

  

Rättsstat  Kollektivt 

 Förtroende- viktigt 

 Alla är lika 

 Samhället ska gynnas 

 Kollektivt- behöver 

göras tydligt för alla. 

 Förtroende-viktigt 

 Samhället ska gynnas 

 Alla är lika 

 Viktigt att vara 

opartisk 

 Kollektivt 

 Samhället och 

medborgarna 

inte 

försummas 

 

7 Diskussion 

I diskussionen kommer resultatet att tolkas och förklaras. Metoden kommer även att 

diskuteras, hur den påverkat studien, vilka begränsningar och hur resultatet kan relateras till 
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andra studier i framtiden. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att studera hur partnerskapet förstås och hur de olika aktörerna 

förhåller sig till partnerskapet utifrån Elsters trehörns dilemma.  Den första frågan handlar om 

att studera de olika aktörernas förståelse av partnerskapet. I fallet SBP fanns det olika 

tolkningar på vad partnerskapet innebär, speciellt när det kom till att definiera vilka som idag 

var partners. Det framkommer från politikern och företagsledaren att dom själva var nya och 

inte har insikt till vilka som var partners hos SBP. Istället hänvisades det att fråga 

verksamhetschefen, som istället hade kännedom om vilka som var partners. Dock kunde de 

namnge några av deras partners i SBP.  

 Tjänstemännen hade även en egen tolkning på vad som menades med partners. Alla 

hos SBP var i deras mening partners. Sedan hade dessa partners olika roller och särskilde på 

dem. De olika partners var näringsfrämjande aktörer och partners, som ligger under samma 

familjenamn ”partners”. De näringsfrämjade aktörerna var de som var icke-statliga 

organisationer, alltså NGO: er (non-governmental organization). Hur det kom sig att de hade 

olika titlar på dessa partners framfördes inte. Hur dessa olika partners definieras kunde även 

vara svår att tolka. I detta fall hade möjligtvis krävts en följdfråga för att tydligare förstå vad 

de egentligen menade med näringsfrämjande aktörer och partners. På vilket sätt deltagarna 

tolkade frågan går även att diskutera och påverka resultatet. Vad det sedan innebär med att 

vara en partner och hur partnerskapet användes var tydligare att tolka. 

  Utifrån den tidigare forskningen fanns det olika vanliga anledningar till att inleda 

partnerskap mellan den offentliga och privata sfären. Deltagarna kunde beskriva samma 

anledningar till den som presenteras i den tidigare forskningen. Även om det finns insikt till 

varför denna sorts samverkan ska finnas, behöver det bli tydligare för de involverade 

aktörerna och partners vilka som är partners i partnerskapet mellan den privata och offentliga 

sfären. Att detta inte har tydliggjort kan baseras på att verksamheten startade 2014 och är ny.  

 Resultatet visar på att det idag finns olika tolkningar på vilka som idag är partners och 

vad en partner är. Dock finns det en gemensam syn på olika anledningar till ingå i ett 

partnerskap mellan den offentliga och privata sfären. 

 Varför är det viktigt att tydliggöra vilka som är partners? Det blir enklare för de 

involverade att veta vilka roller som finns och vilka som sitter på dessa roller. När dessa 

roller inte tydliggörs blir det svårt att veta vilka som sitter på ansvaret, speciellt om de olika 
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rollerna skulle börja gå in i varandras. Det blir även relevant för allmänheten att veta vilka 

som är partners hos SBP, och om det finns olika sorters partners med olika roller och ansvar 

behöver det framkomma tydligt. 

 Den kritik som PPP idag har utifrån den tidigare forskningen visar på att det idag inte 

finns några riktiga riktlinjer att följa hos ett partnerskap. Det finns inte några riktiga verktyg 

för att ta fram dom olika rollerna för att kunna kräva ansvar på projekten. Detta är för att det 

inom PPP finns många aktörer och det blir diffust för allmänheten. 

 Den andra frågeställningen handla om vilken relation dom olika aktörerna 

(tjänstemännen, politikern och företagsledaren) har till Elsters tre krav (effektivitet, 

demokrati och rättsstat). Resultatet visar att dom idag är mer fokuserade på effektiviteten. 

Även om SBP inte försummar demokrati och rättsstatens krav har effektivitet kommit att 

väga in mer. Att arbeta med effektivt handlar om att de beslutsprocesserna hanteras 

produktivt. I detta fall arbetar SBP med Lean och behovsstyrt för att inom två år komma upp 

till topp 50 -2017.  Hos SBP finns det idag ett stort behov att ta fram företagen och 

entreprenörer för att få företagsklimatet att växa. Det finns flera olika orsaker till att det idag 

arbetas på detta sätt. Att arbeta effektivt gör det möjligt för företagen att växa i en snabbare 

takt, det blir färre beslutsprocesser, produktivt och ses som något positivt från båda hållen. 

Genom att arbeta effektivt sparar de på resurser, och ökar även skatteintäkterna. 

 Även om det finns många anledningar till att arbeta effektivt behöver det tas hänsyn 

till att det finns ett dilemma med det, alltså demokrati och rättsstat. Dilemmat är att det blir 

svårare för medborgarna att utöva demokratisk kontroll över de beslut som berör dem då 

beslutsprocesserna blir färre och interna. Detta kan i längden bidra till problematik där det 

regionala inflytandet blir diffust, dessutom kan en maktkamp uppstå bland dom olika 

aktörerna och partners. Inflytandet och kunskapen från medborgarna är viktigt i det 

demokratiska systemet. Ur normativ synpunkt måste det vara möjligt för medborgarna att 

kunna identifiera var besluten fattas. I detta fall hade det gjort medborgardialoger och 

enkätstudier för att involvera dem i att utveckla företagsklimatet. Dock var det osäkert hur de 

idag bjuder in folket samt ger möjlighet till att utveckla SBP.   

 Utifrån tjänstemännen är det idag viktigt att arbeta opartiskt för att alla ska ses som 

lika i partnerskapet. Genom att vara opartiskt och inte främja någon före någon annan i 

partnerskapet skapar det ett förtroende. Att partnerskapet är transparant för medlemmarna i 

SBP är viktigt då förtroendet är en viktig faktor i samarbetet. Alla som intervjuades såg 

förtroendet som något viktigt och att utan den skulle hela samarbetet inte fungera.  
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 I källkritiken nämns det vilka faktorer som kan komma att påverka resultatet. Det 

första är att intervjupersonerna har en nära relation till fallet. Detta är en faktor som påverkar 

resultatet eftersom de självklart lyfter fram det positiva med SBP. Och eftersom 

verksamheten idag är väldigt nytt, blir det naturligt att SBP lutar sig mer åt effektivitet. De 

har olika mål att sträva efter på en väldig kort period, detta gör att demokrati och rättsstat inte 

begrundas på samma sätt som effektivitet. Denna studie kan därför ses som ett redskap för 

SBP, att se över då det inom statsvetenskapen är viktigt att inte bara se över effektivitet, utan 

även demokrati och rättsstat. Denna utmaning är inget ovanligt och är dilemmat som 

kommuner idag står inför. 

 Andra hinder som studien har stått inför är att de inom SBP är lean orienterade, som 

gör att de använder sig av företags definierade tankeenheter. Detta var något som upptäcktes 

under intervjuerna, därför fick jag vid olika tillfällen utveckla eller ändra vissa ord eftersom 

de hade andra betydelser för dem t.ex. ”hinder/ konsekvenser” ändrades till ”utmaning”. 

 till framtida studier skulle det vara intressant att fortsätta på samma case för att se hur 

SBP arbetar med Privat-offentligt partnerskap. Det skulle även kunna göras en jämförande 

studie med liknande projekt för att se om deras samverkan går åt rätt håll. Även för att se hur 

SBP förhåller sig till Elsters trehörnsdilemma.  

 Det skulle även vara intressant att studera fler medlemmar från SBP för att få med fler 

tolkningar på partnerskapet. Dessutom skulle det även vara intressant att se hur folket i 

Strängnäs kommun ser på den privata-offentliga partnerskapet i Strängnäs.  

 

Metoddiskussion 

Esaiasson m.fl. (2012) förklarar att begreppsvaliditeten "överensstämmelsen mellan teoretisk 

definition och operationell indikator ”alltid kan kritiseras och kan ses som "opponentens 

säkraste kort" (s.57). Detta kan vara en svaghet i studien. Som det beskrivs ökar 

validitetsproblemet med distansen mellan den operationella indikatorn och den teoretiska 

definitionen, detta gör att begreppet partnerskap får ett märkbar svårigheter (Esaiasson et al. 

2012 s.59). Att använda sig av en fallstudie har även sina svagheter, detta är något som lyfts 

upp tidigt i metod kapitlet. 

 Det kan finnas problem med vilka som deltog i studien. De som var väldigt nya inom 

SBP hade en mindre insikt i partnerskapet. Studiens syfte var att få med dem med 

högtuppsatta roller för att dessa möjligtvis hade större koll på partnerskapet. Samtidigt så 

kanske detta inte hade en sådan stor betydelse eftersom studien även gick ut på att förstå hur 
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dessa aktörer uppfattade partnerskap. Hur länge dessa aktörer hade jobbat inom dessa roller 

var inte relevant för studien. Detta behöver inte ses som en svaghet för studien, men något att 

ha med sig till framtid forskning. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

          

 

Tid: ___ 

 

Etiska principerna: Glöm inte att nämna för intervjupersonen om dessa och att intervjun kom

mer att spelas in. 

Presentera mig själv:  

Kort presentation om studien: 

 

Spela in! 

Inlednings frågor 

 

 Vilken är idag din roll inom näringslivskontoret & SBP? 

 Hur länge har du varit anställd hos näringslivskontoret? 

 Vilka aktörer är involverade i SBP? 

 

Effektivitet 

 Vad innebär partnerskapet och vilka konsekvenser ser du med den ekonomiska 

utvecklingen? 

 Vad har varit målet med att införa SBP? 

 På vilka sätt arbetar de involverade aktörer med att uppnå dessa mål? 

 Vad krävs det enligt din mening för att åstadkomma en fungerande regional ordning? 

Vilka utmaningar finns med att inrätta en sådan? 

 På vilket sätt arbetar SBP för den regionala tillväxten? 

 Utifrån den vision som SBP är tänkt att bidra med till Strängnäs utveckling, hur mäter ni 

den utvecklingen?  

 

Demokrati 

 Vilka anledningar har Strängnäs kommun till att ingå i denna sorts samverkan mellan 

privat och offentlig samarbete? 

 Vad innebär partnerskapet för dig? Vilka konsekvenser ser du med den demokratiska 

utvecklingen? 

 Upplever du att det finns en känsla hos av gemenskap bland de involverade aktörerna? 
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 Hur viktigt är individer som eldsjälar för dig och SBP? 

 Eftersom partnerskapet är något nytt finns det för tillfället inga effektiva instrument för 

ansvarsutkrävandet. Hur arbetar ni med att ta tag i dessa utmaningar? 

 Upplever du att det finns någon konkurrens mellan aktörerna som är involverade i SBP? 

 Vem anser du har den huvudsakliga makten och inflytandet i partnerskap och på vilket 

sätt? 

 Hur ser möjligheterna ut till inflytande och påverka SBP? 

 På vilket sätt skiljer det sig från småföretagen att inflyta med de större? 

 

Rättsstat 

 Deltar aktörerna utifrån ett kollektivt eller är det individuella aktörer som representerar 

särintressen? 

 Hur viktigt tycker du att det ör med förtroende mellan parterna i samarbetet? 

 Finns det någon part i samarbetet som har ett större inflytande över hur ni samarbetar 

eller vilka frågor som ni jobbar med? 

 Vem gynnas utav partnerskapet, på vilket sätt?s 

 Regelverken, hur ser ni på dessa i samarbetet mellan de olika parterna? 


