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Abstract   
   
Political Science, D‐level thesis by Elin Hansson, spring semester 2010.    
Tutor: P‐O Norell   
”Bring into port – A case study of the public private partnership Vänerhamn”   
   
  

 
This study focuses upon the new societal objects that are termed public private 
partnerships where the public sector forms strategic alliances with the private sector 
and the civil society to manage the wicked issues of today. An exampel of such 
cooperation is Vänerhamn AB where the municipalities around the lake of Vänern 
and the private shipping companies got togheter to handle an economic crisis of the 
shipping buisiness. The partnership Vänerhamn has developed from a problematic 
activity to a healthy company and the aim of this thesis is to illuminate this 
development through an historical institutional approach, focusing critical juncture 
to discover if the governance theory can be used to understand the partnerships 
positive process. 
 
This will be done through research questions about the organisation of the 
partnership, about the members interests with the partnership and about eventually 
coordination problems in the partnership. The questions derive from dimensions in 
governance theory, central for the activity of partnerships. Interviews with central 
informants where held and it was complemented through a document analyses in 
order to search for indications of the dimensions and that is the methodological 
approach of the study. 
 
The conclusion of this thesis is that the governance theory can be used to 
understand Vänerhamns postive development since the members interest with the 
partnership to a begining was not at all conformed and that led to obvious 
coordination problems. With more conformed interests the coordination problems 
were almost absent and the partnership made success. In this case the organisation 
of the partnership did not matter as it was a registered company during the whole 
time. The central sapiency of the thesis is that the public sector has to learn more 
about the private sector and vice versa. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval  
 

- The organisation of political life makes a difference.1  

 

Citatet från James G. March och Johan P. Olsen blir allt mer påtagligt då vi lever i en mer 

globaliserad och komplex värld med ett mera heterogent och mångkulturellt samhälle där så 

kallade elaka frågor (wicked issues) uppstår, konkurrensen tilltar och EU och andra 

internationella aktörer har inflytande.2 Detta har medfört att de uppgifter som ska lösas och de 

utmaningar som offentlig sektor ställs inför har ökat markant3 vilket gör att den traditionella 

demokratiska logiken med statens hierarki, civilsamhällets solidaritet och marknadens anarki 

inte längre fungerar för att uppnå den helhet, sammanhållning och effektivitet som 

samhällsutvecklingen kräver.4 Den offentliga sektorn har svarat upp på denna förändring 

genom en omfattande reformering av sin organisation under de senaste decennierna vilken 

beskrivit som en utveckling från government till governance. Begreppet governance är 

associerat med bland annat uppkomsten av nätverk och med att gränsen mellan det privata 

och offentliga suddas ut5 och i detta har det uppstått en ny offentlig domän som vanligen 

benämns public private partnership, privatoffentliga partnerskap.6  

 

Privatoffentliga partnerskap definieras som en strategisk allians mellan två eller flera aktörer 

från offentlig sektor, den privata marknaden och civilsamhället, där intresset mellan parterna 

kan variera men där de samarbetar på grund av den gemensamma vinsten av att lösa ett 

samfällt problem genom att dela på ansvar, risker, resurser och kompetenser. Centrala värden 

är frivillighet, ömsesidighet och reciprocitet,7 det rör sig således om en frivillig 

överenskommelse mellan jämställda parter.8  

                                                        
1 Lowndes, V., ”Institutionalism”, i Marsh, D & Stoker, G., Theroy and Methods in Political Science. Houndsmills, 2002, s. 
91  
2 Norell, P.O. (10 februari, 2010) 
3 Sörensen, E., "Offenltig ledelse som metastyrning av netvaerk", Kommunal ekonomi och politik. 9:1, 2005, s. 38 
4 Bang, H., ”Among everyday makers and expert citizens”, i Newman, J., Remaking Governance – people, politics and the 
public sphere. Bristol, 2005, s. 174-175 
5 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 137 
6 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 287 
7 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 144 
8 Mörth, U., ”Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller deliberation?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 38 
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Sådana samarbeten grundas på uppfattningen att ingen aktör har tillräckligt med resurser för 

att kunna lösa de komplexa och svåra frågor som dagens samhälle genererar utan det är 

istället samverkan som skapar handlingskraft.9 En annan uppfattning är att det administrativa 

behöver bli mindre byråkratiskt, företagen mer socialt ansvarstagande och frivillig 

organisationerna mer politiskt effektiva.10 

 

Genom privatoffentliga partnerskap har en av samhällets viktigaste dikotomier, uppdelningen 

mellan det privata och det offentliga11 kommit att luckras upp och empiriska studier av ett 

sådant samhällsförändrande fenomen är både relevant, intressant och viktigt att belysa ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv.  

 

Den statsvetenskapliga partnerskapslitteraturen kan idag sägas ha två fokuspunkter. En utgörs 

av ett beskrivande av själva användandet av partnerskapet vilket kan sammanfattas i en syn på 

partnerskapet som ett verktyg. Partnerskapet blir ett verktyg för att utifrån olika aspekter 

åstadkomma ett så bra resultat som möjligt. Det kan röra allt från delade och därigenom lägre 

kostnader, ett mindre byråkratiskt förfarande och nya kundmöjligheter till mer kontroll över 

de andra samhälleliga sfärerna.12 Detta kopplas ofta samman med positiva uppfattningar om 

att privatoffentliga partnerskap bidrar till maktdelning, delaktighet och effektivitet.13  

 

Den andra fokuspunkten är den ovan beskrivna uppfattningens raka motsats vilken kan 

sammanfattas i ett så kallat ansvars- och demokratidilemma. Detta innebär att denna typ av 

samverkan inte är kompatibel med den representativa demokratin då dessa samhälleliga 

enheter sällan tillgodoser demokratins krav för beslutsfattande och möjligheten till inflytande, 

insyn och ansvarsutkrävande.14 

 

Det gemensamma inom båda dessa är just sammanblandningen av de tidigare så olika och 

åtskilda samhälleliga sfärerna varav en av uppfattningarna innebär ett positivt samutnyttjande 

                                                        
9 Norell. P.O. (10 februari, 2010) 
10 Bang, H., ”Among everyday makers and expert citizens”, i Newman, J., Remaking Governance – people, politics and the 
public sphere. Bristol, 2005, s. 174 
11 Mörth, U., ”Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller deliberation?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 38 
12 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998 
13 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 143 
14 Mörth, U., ”Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller deliberation?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 47 
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av resurser och kvalitéer medan den andra uppfattningen menar att dessa sfärer inte är fullt 

anpassade till varandra vilket leder till bristfällighet. Statens reformering benämns som visat 

oftast som en förändring från government till governance och själva kärnan i 

governanceteorin berör hur samverkan mellan olika samhällssfärer, aktörer och intressen som 

partnerskapen innebär, ska styras och koordineras och hur balans mellan olika aktörer ska 

skapas.15  

 

Ett exempel på en sådan här företeelse är det 1994 bildade bolaget Vänerhamn AB. De sju 

hamnkommunerna i Vänerregionen gick samman med det privata näringslivet i form av 

stuveribolagsägare för att, precis som partnerskapslitteraturen menar, resultera i 

kostnadssänkningar, förenklade administrativa förfaranden, snabbare beslutsfattande och 

kraftigare initiering av olika åtgärder. Det brett förankrade ägandet, både offentligt och privat, 

skulle skapa ett ökat engagemang för verksamheten.16  

 

Vänerhamn AB kan också vara ett exempel på den problematik som lyfts fram i 

partnerskapslitteraturen genom att det kan identifieras intressen som är svåra att kombinera 

redan innan en undersökning av partnerskapet är gjord. Detta gäller framförallt 

konstruktionen med hamnavgifter och arrenden. De som bedriver frakten på Vänern betalar 

hamnavgifter till bolaget för att lossa och lasta i hamnen och de vill givetvis hålla dessa 

avgifter så låga som möjligt medan bolaget som driver hamnen givetvis vill hålla dessa så 

höga som möjligt. Detta speciellt eftersom bolaget i sin tur betalar arrenden för själva hamnen 

till kommunerna. Det framkommer också en liknande motsättning där då kommunerna som 

hamnägare vill ha så höga arrenden som möjligt medan bolaget som betalande part vill hålla 

dem så låga som möjligt. Eftersom det bolaget betalar i arrende är kopplat till nivån på 

hamnavgifterna så vill även fraktarna hålla dessa avgifter låga. När dessa parter sedan ska 

samarbete kan koordineringsproblematik förväntas föreligga och det är därför intressant att 

belysa hur Vänerhamn hanterat detta. Vänerhamn kan således genom denna problematik vara 

ett typexempel på de dynamiker som kan finns inom ett privatoffentligt samarbete.     

 

Det intressanta är också att Vänerhamn AB kan betraktas som unikt genom dess komplexitet. 

Den första aspekten på fallets unicitet är att samarbetet mer eller mindre var påtvingat av 

                                                        
15 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s. 23  
16 Projektgruppen för Vänerhamn Ab,. Förlsag till samordning av hamn. och stuveriverksamheten i Vänerhamnarna genom 
bildandet av Vänerhamn AB, 3 november, 1993 



       4     

staten då det statliga stödet till vänersjöfarten skulle dras in om inte samarbetet som bildandet 

av bolaget innebar genomfördes. Denna aspekt belyser också en viss 

flernivåstyrningsproblematik då staten genom nutidens statliga överbelastning (government 

overload) flyttar ned olika frågor och kommunerna får gå in som den offentliga parten.17 Det 

aktuella samarbetet berör också en mängd klassiskt motstridiga politikområden då sjöfart har 

kopplingar till miljöaspekter, transport och infrastrukturfrågor och tillväxtaspekter genom 

dess betydelse för basindustri och därigenom ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.  

 

Centralt för intresset för Vänerhamn AB är också att bolaget genomgått en ansenlig 

utveckling. Vänerhamn har gått från en svår uppbyggnadsperiod med påtagliga problem till 

att vara ett sunt och ekonomiskt lyckosamt samverkansprojekt i vad som en av studiens 

informanter belyser som ”en resa i ordets rätta bemärkelse”.18  

 

Utifrån denna aspekt och utifrån fallets kombinerade allmängiltighet och unicitet ska det 

genom en teorikonsumerande studie försöka skapas förståelse för Vänerhamn AB:s positiva 

utveckling genom governanceteori vilken berör denna typ av samverkansprojekt. Därigenom 

ska det också försöka sägas något om privatoffentliga partnerskap i allmänhet. 

 

1.2 Teori 
 

Det ämnesval som behandlats ovan fokuserar på två faktorer och det är dels bolagets 

utveckling och dels själva samverkan i bolaget och för att undersöka dessa två aspekter 

kommer studien ha utgångspunkt i två olika teorier.  

 

Den ena är den ny-institutionalistiska teorin historisk institutionalism. Valet av denna teori 

beror på att institutionell teori är användbar då privatoffentliga partnerskap besitter 

grundläggande institutionella och strukturella karaktäristiska då de för partnerskapet aktuella 

aktörerna valt att skapa en organisation/institution som sedan blir den enhet som utgör basen 

för det fortsatta utbytet mellan parterna. Institutionen som partnerskapet utgör innebär en 

                                                        
17 Norell, P.O. (11 februari, 2008) 
18 A, Sandborgh., (6 maj, 2010) 
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miljö av ömsesidigt överenskomna regler, delade värderingar och gemensamma policymål19 

som blir till en mekanism som reducerar transaktionskostnader och förenklar beslutsfattandet 

genom att skapa gemensamma perspektiv.20    

 

Det är också en processinriktad teori som är användbar för att kartlägga institutionell 

utveckling vilket framkommer nedan och ska således användas för att kartlägga 

partnerskapets utveckling.  

 

Den andra teorin berör den andra faktorn som ska studeras, själva samverkan inom 

partnerskapet, och som benämnts tidigare är det governanceteorin som behandlar detta. På 

grund av det och genom att denna teori kan sägas vara mer specifik så är det från den teorin 

forskningsfrågorna kommer att hämtas ifrån.  

 

Ibland förekommer uppfattningen att governance inte är någon äkta teori då den inte försöker 

påvisa någon kausalitet utan uppfattningen är att den ska ses mer som en beskrivning på 

grund av dess bredd och dess behandling av en mängd komponenter. Här kommer dock den 

teoretiska uppfattningen att väljas eftersom det är governance som behandlar de fenomen som 

ska undersökas och därför närmast uppenbar som teoretisk utgångspunkt.    

 

1.2.1 Ny‐institutionalism  
 

Under lång tid var institutionalistisk teori synonymt med statsvetenskap genom teorins 

fokusering på beskrivandet av regeringsstrukturer, konstitutioner och rättssystem. Denna 

approach kom sedan att utmanas av en mängd andra teoretiska uppfattningar som menade att 

statsvetenskap var långt mycket mer än formella arrangemang för beslutsfattande och 

policyimplementering.21 Denna utveckling har genom de senaste årtiondenas rekonstruering 

och reformering av välfärdsstaten svängt igen och lett till ny fokusering på den 

institutionalistiska teorin genom frågor om hur till exempel privatisering och andra 

förändringar påverkar politiskt beteende och hur de nya formerna fungerar, koordinerar med 

                                                        
19 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 15 
20 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 19 
21 Lowndes, V., ”Institutionalism”, i Marsh, D & Stoker, G., Theory and Methods in Political Science. Houndsmills, 2002, s. 
90 
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och är ett komplement till de gamla institutionella ordningarna och den representativa 

demokratin.22  Den samhälleliga förändringen har krävt en viss utveckling och moderering av 

den ursprungliga institutionalismen och fokuspunkterna har blivit mer expansiva för att 

innefatta även informella sidor av det politiska livet och de värderingar och normer som 

präglar och förmedlas av institutioner samt även ett uppmärksammande av de hinder och 

möjligheter som institutionell design ställs inför.23 Denna teoretiska utvecklig har lett fram till 

begreppet ny-institutionalism vilken ersatt den ursprungliga traditionella institutionalismen. 

 

Det finns en mängd olika analytiska inriktningar under benämningen ny-institutionalism och 

nedan kommer endast en av dessa teoretiska inriktningar presenteras och det är historisk 

institutionalism på grund av dess fokus på institutionell utveckling. 

 

1.2.1.1 Historisk institutionalism  

 

Historisk institutionalism använder sig av en bred konceptualisering av vilka institutioner som 

är betydelsefulla och på vilket sätt de är det.24 Begreppet institutioner inom denna teoretiska 

vinkel innebär organisationer i stort och de regler och konventioner som förmedlas genom 

dessa organisationer.25   

 

Teorin innehåller fyra kärnpunkter och det är belysningen av relationen mellan institutioner 

och individers beteende, betoningen av maktasymmetri och maktförhållanden, 

uppmärksammandet av även andra faktorers betydelse för politiskt utfall och den här centrala 

– förklaringen av institutionell utveckling genom så kallat stigberoende och formativa 

moment.26  

 

Dessa två begrepp, stigberoende och formativa moment, innebär en uppfattning att 

institutioner är präglade av perioder av stabilitet och kontinuitet som sedan avbryts av så 

kallade formativa moment, ofta ekonomiska kriser, militära konflikter eller andra dramatiska 

                                                        
22 Lowndes, V., ”Institutionalism”, i Marsh, D & Stoker, G., Theory and Methods in Political Science. Houndsmills, 2002, s. 
93-95 
23 Ibid. s. 91 
24 Hall, P. & Taylor, R., ”Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies. XLIV, 1996, s. 937 
25 Ibid. s. 938 
26 Ibid. s. 938 
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skiften, och det är då institutionell förändring sker. Denna förändring kan ses som ett vägskäl 

som är startpunkt för en ny period av stabilt och reproducerande stigberoende.27  

 

Detta dualistiska synsätt kan appliceras på allt ifrån utvecklingsbiologi, historia och 

individuella livssituationer28 och används inom statsvetenskapen som inverkande faktorer på 

så varierande fenomen som utveckling av välfärdsstaten, EU-lagstiftning, regionalisering, 

agendasetting och krigsorsaker.29  

 

Inom institutionell analys definieras de formativa momenten som situationer där de 

strukturella influenserna på politisk handling, vilka kan vara ekonomiska, kulturella, 

ideologiska och organisatoriska, är mindre begränsande vilket innebär att valmöjligheterna 

under dessa formativa moment ökar.30 Dessa moment är relativt korta perioder och utmärks 

av att valen som görs i dessa perioder kommer vara betydelsefulla för den fortsatta processen. 

Den tidsmässiga aspekten, relativt kort, definieras i förhållande till perioden som präglas av 

stabilitet och reproduktion. Graden av val med betydelse för framtiden fastställs i förhållande 

till situationen före och efter perioden som utgör det formativa momentet.31 Valen som görs i 

dessa perioder är betydelsefulla för fortsättningen på så sätt att de stänger av alternativa vägar 

som kan väljas och blir således svåra att ändra.32 Genom att valsituationen är så betydelsefull 

blir också maktkomponenten central då det är politiska aktörer som gör valen och genom det 

styr de också utfallet.33   

 

Formativa moment ska inte likställas med förändring då en av valmöjligheterna kan vara att 

gå tillbaka till den situation som föregick det formativa momentet. Avgörande i definitionen 

av sådana formativa moment är istället just att förändring var möjlig men avvisades till 

förmån för det tidigare använda förfarandet.34 Det är heller inte nödvändigt att det som 

inneburit ett formativt moment för en enhet också är ett generellt formativt moment för alla 

enheter.35    

  
                                                        
27 Hall, P. & Taylor, R., ”Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies. XLIV, 1996, s. 942 
28 Capoccia, G. & Kelemen, D., ”THE STUDY OF CRITICAL JUNCTURES – Theory, Narrative and Counterfactuals in 
Historical Institutionalism”, World Politics. 59, 2007, s. 343 
29 Ibid. s. 345 
30 Ibid. s. 343 
31 Ibid. s. 348 
32 Ibid. s. 341-342 
33 Ibid. s. 354 
34 Ibid. s. 352 
35 Ibid. s. 349 
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Denna teoretiska uppfattning har benämnts med metaforen vägskälsteorin och Seymour 

Martin Lipset och Stein Rokkans förklaringsmodell för utveckling av det europeiska 

partisystemet är ett välkänt exempel på användandet av denna teori. De belyser 

reformationen, 1789 års demokratiska revolution och den industriella revolutionen som de 

formativa moment som varit avgörande för den fortsatta utvecklingen. Dessa situationer gav 

upphov till valmöjligheter mellan olika allianskonstellationer och när en av dessa 

konstellationer valts var det den som satte agendan för den framtida partiutvecklingen.36  

 

De teoretiska komponenterna stigberoende och formativa moment är centrala inom historisk 

institutionalism då de hjälper till att ge svar på de inom teorin viktiga frågorna vad 

institutioner gör, hur aktörer beter sig och varför institutioner kvarstår över tid.37     

1.2.1.1.1 Definition av formativa moment 

 

För en identifiering av formativa moment i Vänerhamn AB:s utveckling kommer det användas 

en definition av formativa moment som innebär tre komponenter. 

 

• Något gjorde att verksamheten inte kunde fortsätta som vanligt. 

• Det var då tvunget att göras vissa val. (Förändring var således möjlig.) 

• Dessa val hade betydelse för den fortsatta processen. 

 

Utifrån denna definition kommer de formativa momenten identifieras i det empiriska material 

som samlas in gällande Vänerhamn AB för att på detta sätt visa på och presentera bolagets 

utveckling.  

 

1.2.2 Governance 
 
Nedan presenteras den teori som rör själva partnerskapsfenomenet. 

 

Världen och samhället förändras. Nationalstaten utmanas från enheter uppifrån, underifrån 

och ifrån sidorna i en process som kan benämnas som authority migration där makten 

                                                        
36 Krasner, S., ”Approaches to the State – Alternative Conceptions and Historical Dynamics”, Comparative Politics. 16:2, 
1984, s. 240 
37 Hall, P. & Taylor, R., ”Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies. XLIV, 1996, s. 939 
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förflyttas och förskjuts till andra nivåer38 och denna överföring av statliga funktioner är det 

centrala i utvecklingen från en enhetsstat till ett mer differentierat statsskick.39 Detta visar sig 

genom att supra-nationella arenor som EU får större inflytande, genom att decentraliserade 

enheter i lokalsamhället får större betydelse och går vid sidan om staten och positionerar sig 

på den internationella nivån och genom att civilsamhället och non governmental 

organizations (NGO:S) har inverkan både lokalt, nationellt och globalt.40 Globaliseringen av 

ekonomin ger mer rörligt kapital och genom avreglering av finansmarknaden har statens 

förmåga att styra ekonomin också blivit mindre. I denna samhällsförändring uppstår mer 

komplexa och elaka frågor (wicked issues) och statens kapacitet att lösa och hantera dessa är 

ifrågasatt då det offentliga uppfattas som överbelastat (government overload) i sin vilja att 

hantera alla de sociala utmaningar som den ställs inför.41 Staten kritiseras också ibland för att 

vara stel, byråkratisk, ineffektiv och dyr.42   

 

Det offentliga möter således ett politiskt landskap som förändrats dramatiskt vilket leder till 

ett behov av nya och alternativa strategier och förhållningssätt. Strategierna som det offentliga 

använt för att förändra och anpassa sin roll till ovan beskrivna och sammanfattade 

samhällsförändring benämns som governance.43 Begreppet governance och governanceteorier 

har under 1900-talets sista årtionden blivit centrala företeelser inom statsvetenskapen och 

termen används frekvent.44 Konceptets popularitet har medfört att en mängd olika och inte 

alltid enhetliga definitioner används och ibland kritiseras begreppet för så kallad conceptual 

stretching, att governance kommit att innebära allt45 men det centrala är en förändrad syn på 

staten och det offentliga vilket innebär nya idéer och former av ledning, styrning och 

organisation.46 Governance handlar således om den nya metod som samhället styrs och 

regeras genom.47  

 

                                                        
38 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 138-139 
39 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s. 25 
40 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 138-139 
41 Pierre, J., ”Introduction: Understanding Governance” i Pierre, J., Debating Governance – Authority, Steering, and 
Democracy. Oxford, 2000, s. 1-10  
42 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s. 24 
43 Pierre, J., ”Introduction: Understanding Governance” i Pierre, J., Debating Governance – Authority, Steering, and 
Democracy. Oxford, 2000, s. 1-10  
44 Pierre, J. & Peters, G. B., Governance, Politics and the State. Houndsmills, Basingstoke, 2002, s. 1  
45 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 142 
46 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s. 27 
47 Ibid. s. 22 
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Governance fokuserar mer på processer och mindre på institutioner och är både bredare och 

mer allomfattande än det tidigare använda government genom att governance inkluderar en 

mängd olika aktörer48 och belyser organiseringen och styrningen av och interaktionen mellan 

dessa flertalet aktörer.49 Det ”gamla” government innebär ett Weberianskt system med 

hierarki och en tydlig åtskillnad mellan stat och samhälle och mellan det politiska och det 

administrativa50 och är numera nästan betraktat som ett nedsättande uttryck51 och governance 

kan ses som en form av kritik mot det traditionella governmentförfarandet.52  

 

Governance framhåller istället en horisontell och överlappande organisering mellan stat och 

samhälle och politik och administration53 och uppmuntrar uppfinningsrikedom, deltagande 

och engagemang.54 Staten har allmänt sett blivit mer beroende av andra aktörer för att kunna 

lyckas med att uppfylla sitt syfte55 och den tidigare tydliga uppdelningen och åtskillnaden 

mellan samhällets olika sfärer och komponenter ersätts vid användningen av 

governancebegreppet med ett synsätt med fokus på att de olika samhällssfärerna kompletterar 

varandra och att samarbete ger ett bättre resultat.56 Samarbetet grundas på att ingen aktör, 

varken inom den offentliga eller den privata sfären, har tillräckligt med resurser för att kunna 

lösa de komplexa och svåra frågor som dagens samhälle genererar utan det är istället 

samverkan som skapar handlingskraft.57 En annan uppfattning är att det administrativa 

behöver bli mindre byråkratiskt, företagen mer socialt ansvarstagande och frivillig 

organisationerna mer politiskt effektiva.58 Olika samhälleliga aktörer är således inte längre 

kapabla att uppträda och verka effektivt utan interaktion med andra sfärer och olika 

samhälleliga enheter finner sig därför ökat interpendenta.59  

 

                                                        
48 Pierre, J., ”Decentralisering, governance och institutionell förändring”, i Rothstein, B., Politik som organisation – 
Förvaltningspolitikens grundproblem. Stockholm, 2001, s. 118 
49Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s. s. 23 
50 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 137 
51 Pierre, J., ”Introduction: Understanding Governance” i Pierre, J., Debating Governance – Authority, Steering, and 
Democracy. Oxford, 2000, s. 4 
52 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s.  s. 22 
53 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s.137 
54 Ibid. s. 141 
55 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s.  s. 24 
56 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 18 
57 Norell. P.O. (10 februari, 2010) 
58 Bang, H., ”Among everyday makers and expert citizens”, i Newman, J., Remaking Governance – people, politics and the 
public sphere. Bristol, 2005, s. 174 
59 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 11  
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Den här typen av samarbete har blivit så vanligt förekommande och fått ett så populärt 

genomslag att det ses som en ny samhällelig domän som förärats med ett eget begrepp – 

public private partnership, privatoffentliga partnerskap.60  

 

1.2.2.1 Privatoffentliga partnerskap 

 

Typen av samarbete som privatoffentliga partnerskap utgör definieras som en strategisk 

allians mellan två eller flera aktörer från offentlig sektor, från den privata marknaden och från 

civilsamhället där intresset mellan parterna kan variera men de samarbetar på grund av den 

gemensamma vinsten av att lösa ett samfällt problem. De delar på ansvar, risker, resurser och 

kompetenser och centrala värden är frivillighet, ömsesidighet och reciprocitet.61  

 

Privatoffentliga partnerskap är en form av samlingsbegrepp för nära samverkan mellan det 

offentliga och det privata62 och ska ses som något mera än ett isolerat samarbete mellan 

aktörer från dessa både sfärer63 då mötet mellan de olika diskurser som präglar det politiska 

respektive det marknadsstyrda påverkar både den demokratiska och den ekonomiska 

samhällsutvecklingen.64 

 

Privatoffentliga partnerskap har definierats på en mängd olika sätt men ett antal utmärkande 

karaktäristika har identifierats och de är att partnerskapsarrangemangen består av en eller flera 

aktörer där åtminstone en av parterna är från den offentliga sektorn. Centralt är att alla parter 

är så kallade principaler vilket innebär att samtliga förhandlar för sin egen vinning/fördel och 

behöver inte återkoppla till eller svara för en överordnad enhet. Utmärkande är också att 

partnerskap är en varaktig relation där interaktionen mellan deltagarna sker med viss 

kontinuitet. Ytterligare karaktäristika är att alla parter tillför partnerskapet någon form av 

resurs vilken kan vara materiell, till exempel pengar eller mark, eller immateriell, till exempel 

                                                        
60 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 11 
61 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 144 
62 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 11 
63 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 270 
64 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 20 
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auktoritet eller andra symbolvärden. Partnerskap symboliseras också av ett delat ansvar 

mellan parterna för partnerskapets verksamhet och dess resultat.65    

 

Syftena med och orsakerna till den här typen av samarbete är varierande. Det kan som tidigare 

nämnts handla om ett behov av samverkan för att en aktör ensam är för liten för att kunna 

hantera stora och övergripande samhällsfrågor eller om ett utbyte av erfarenheter och 

information. Samarbete kan också initieras på grund av finansiella syften genom ett behov av 

ökade resurser.66 Aktörer från det privata näringslivet kan drivas av att de vill bli mer socialt 

ansvarstagande eller av att de vill åt den auktoritet som det offentliga fortfarande är förknippat 

med.67 Det kan också vara ett tillvägagångssätt för att hitta nya kunder och 

affärsmöjligheter.68  

 

Aktörernas skilda motiv, syften och intressen leder till frågor om vilka normer som ska vara 

primära i samarbetet och frågor om hur olika normer, regler och föreställningar ska kunna 

jämkas samman för att komma att överensstämma. De skilda uppfattningarna kan också ge 

upphov till komplexa maktrelationer där någon av parterna kan komma att dominera69 vilket 

är negativt då ett lyckat partnerkap kräver att deltagarna är lika starka förhandlingsparter som 

har mer av en symbiotisk relation.70 Två dimensioner är formell- kontra informell makt där 

formell makt är sprungen från officiella och juridiska regler medan informell makt är vad som 

styr den politiska agendan och hur frågor definieras, uppfattas och tolkas. Dessa två 

dimensioner kan i privatoffentliga partnerskap komma i konflikt med varandra.71 

  

Det är vid denna aspekt själva kärnan i governanceteorin kommer till uttryck då denna 

samverkan väcker frågor om hur dessa komplexa partnerskapsorganisationer ska ledas och 

hur balans mellan styrande aktörer ska skapas.72 Partnerskapssamarbete kan innebära ökade 

problem för koordineringen inom staten och för koordineringen mellan privata och offentliga 

                                                        
65 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998,  s. 
12-14 
66 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 12 
67 Ibid. s. 18 
68 Ibid. s. 24 
69 Ibid. s. 27 
70 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998,  s. 27 
71 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 279 
72 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s. 23  
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intressen. Governanceteorier fokuserar på hur en koordinering som leder till att parterna 

strävar mot samma mål ska åstadkommas.73 Koordineringen och syften och intressen är 

väsentligt för resultatet av samarbetet då en avgörande punkt är att förankra verksamheten hos 

alla deltagare vilket är svårt om parternas intressen är påtagligt avvikande.74 Ett 

beslutsfattande i ett jämställt samarbete bör också vara konsensusbetonat och att komma 

överens är naturligt enklare om föreställningar om verksamheten är accepterade och erkända 

av alla inblandade aktörer.75 Parternas olika förväntningar på samarbetet påverkar också 

vilken uppfattning de sedan har om arbetets resultat.76 Koordineringsproblematiken blir allt 

mer komplex ju fler deltagare partnerskapet har och det är skillnader mellan partnerskap som 

enbart har ekonomiska syften och de som rör mer sociala verksamheter.77 Samtidigt kan det 

vara så att frågor som behandlas i partnerskapssamarbeten kan komma att bli avpolitiserade 

genom den intimiserade beslutsmiljön som de innebär vilket kan ge handlingskraft i komplexa 

samhällsfrågor.78  

 

Det har identifierats tre centrala faktorer som påverkar makt- och styrningsaspekterna i 

partnerskapssamarbeten och det är hur partnerskapet är organiserat, om det finns tillit och 

förtroende mellan de aktuella parterna och i vilken utsträckning det finns skilda förväntningar 

på vad samarbetet ska handla om och resultera i.79 Dessa faktorer är länkade till varandra då 

olika syn på partnerskapet slår igenom i dess utformning och utveckling samtidigt som olika 

former för organisering påverkar vilken dynamik som utvecklas.80 En informell organisation 

kan öppna för att de privata aktörerna får stort inflytande medan en mer formell organisering 

är till fördel för de offentliga aktörerna. Andra aspekter är att en neutral organisation minskar 

eventuella friktioner och konflikter mellan parterna.81 Vid organisering är arbetsfördelning 

och regler för samverkan en nödvändighet för ett fungerande samarbete men samtidigt är 

                                                        
73 Björk, P., Bostedt, G. & Johansson, H., Governance. Lund, 2003, s. 26 
74 Sandebring, A., ”Privatoffentliga partnerskap – Verktyg eller arenor?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 141 
75 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 141 
76 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 281 
77 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 14 
78 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 283-284 
79 Ibid. s. 279 
80 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 30-31 
81 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 280-282 
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parterna trots allt självständiga aktörer och det centrala blir då hur en avvägning mellan dessa 

element ska åstadkommas.82    

 

Utifrån syftes- och intresseaspekten är utgångspunkten att alla organisationer kan betraktas 

som verktyg. Detta därför att organisationsledningen kan använda ”verktyget” på så vis att 

organisationens olika medlemmar arbetar mot de mål som ledningen avsett för verksamheten. 

Detta synsätt appliceras sedan på fenomenet privatoffentliga partnerskap genom bilden av att 

partnerskap används just för att initiativtagarna till samarbetet ska kunna nå olika mål. 83 

Syftet med bildandet av ett partnerskap kan då sammanfattas i tre huvudpunkter. 

 

• Partnerskap kan bildas för att finansiera. Vid denna aspekt används partnerskapet för 

att få till stånd delad finansiering mellan de privata och de offentliga aktörerna då till 

exempel det offentliga inte ensam har tillräckligt med resurser för att uppnå det 

aktuella målet. Partnerskapet skiljer sig från andra finansieringslösningar med privat 

kapital på grund av de mereffekter som samarbetet ska ge upphov till genom ett 

samutnyttjande av de olika aktörernas kvalitéer.84  Partnerskapet används således som 

en plattform för att attrahera finanser från övriga samarbetspartners.85 Utifrån 

finansieringspunkten kan de olika parternas skilda intressen bli problematiska genom 

eventuellt avvikande uppfattningar om vad de gemensamma resurserna ska användas 

till.86 Finansieringsaspekten kan göra partnerskapet till ett kostnadseffektivt alternativ 

i förhållande till om en part ensamt skulle stå för finansieringen eftersom kostnaden 

delas. Denna kan ibland vara illusoriskt då den faktiska totalkostnaden kan vara högre 

men denna illusion kan ibland vara eftersträvansvärd då den höga kostnaden genom 

detta sätt ”döljs” och inte blir så tydligt framkommande för opinionen.87  

 

                                                        
82 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 282 
83 Sandebring, A., ”Privatoffentliga partnerskap – Verktyg eller arenor?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s.  105-106 
84 Ibid. s. 106-107 
85 Ibid. s. 133 
86 Ibid. s. 133 
87 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 21 
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• Partnerskap kan bildas för att styra. Vid denna aspekt används partnerskapet för att 

styra de andra deltagarnas verksamhet88 så att deras handlande främjar 

initiativtagarnas syfte med partnerskapet.89  

 

• Partnerskap kan bildas för att påverka. Vid denna aspekt används partnerskapet för att 

påverka de andra deltagarnas uppfattningar i för samarbetet aktuella sakfrågor. På 

detta sätt kan initiativtagarna förankra riktlinjer och andra preferenser hos andra 

aktörer. Detta kan också härledas till uppfattningen att konsensus i beslutsfattandet 

leder till en bättre efterlevnad av besluten då alla parter varit överens.90 

 

Synen på privatoffentliga partnerskap som verktyg utgår från att de syften som presenteras, 

finansiera, styra och påverka, primärt ligger hos initiativtagaren till interaktionen.91 Detta 

synsätt kan appliceras på samtliga deltagande aktörer i ett privatoffentligt partnerskap, att 

även de andra deltagarna också drivs till samarbete på grund av viljan att använda 

partnerskapet som ett verktyg. Det privatoffentliga samarbetet sker på ett visst specifikt 

område och det finns inte något som talar emot att också exempelvis en aktör från den privata 

marknaden har olika mål på det för samarbetet aktuella området och därför vill styra eller 

påverka de andra deltagarna i sin riktning. Paradoxen för partnerskapssamarbeten är att de 

parter som tas in i ett samarbete för att komplettera och ”förbättra” det offentliga också är de 

enheter som implementeringen av partnerskapets arbete ofta syftar till.92 De övriga parterna är 

således ytterst berörda av samarbetet som partnerskapet syftar till och torde då precis som 

initiativtagaren till interaktionen kunna drivas av viljan att använda samarbetet som ett 

verktyg. Användandet av partnerskapet som ett verktyg i vissa politiska situationer för att lösa 

vissa policyproblem är således åtråvärt.93  

 

Andra fördelaktiga parametrar med ett partnerskap är att sådana här samarbeten har en mindre 

synlig natur jämfört med de normala offentliga förfaranden vilket kan innebära en välfunnen 

lösning när politiskt känsliga områden ska behandlas.94 Partnerskap kan också ingås för att 

                                                        
88 Sandebring, A., ”Privatoffentliga partnerskap – Verktyg eller arenor?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 107 
89 Ibid. s. 134 
90 Ibid. s. 108 
91 Ibid. s. 108 
92 Ibid.  
93 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 20 
94 Ibid. s. 21 



       16     

åstadkomma ökad exekutiv kapacitet då de offentligas byråkratiska procedurer blir lösare och 

på så sätt mindre begränsande.95  

 

Den samhällsutveckling som ovan har berörts och beskrivits förknippas ibland med en 

förändring och en utveckling mot en minimal stat och då partnerskap är förknippade med 

frivillighet så associeras dessa samarbetsarrangemang till mindre statligt tvång och reglering 

vilket kan uppfattas positivt och därför blir eftersträvansvärt.96  

 

Partnerskap innebär också att ansvaret för ett eventuellt misslyckande delas samtidigt som det 

även innebär att vinsterna av en eventuell succé också blir utspridda.97 

 

Relationerna mellan privata och offentliga aktörer är således utifrån det ovan anförda präglade 

av stor mångfald98 och kan handla om så skilda ting som standarder för elektronisk handel 

eller hur man stoppar spridningen av farliga sjukdomar99 men utmärkande i denna mångfald 

är fyra typer av partnerskap klassificerade utifrån två dimensioner. Dessa dimensioner är 

formellt – informellt vilket innebär ett mer eller mindre formaliserat och strukturerat 

partnerskap där den ena ytterligheten är en tydlig organisation med tydlig budget och 

verksamhetsplan medan den andra ytterligheten saknar sådana. Den andra dimensionen är 

tidsbegränsat – icke tidsbegränsat vilket innebär ett partnerskap som är mer eller mindre 

avgränsat i tid och rum där den ena ytterligheten är att partnerskapet endast ska bestå under en 

planerad och tydligt avgränsad tidsperiod medan den andra ytterligheten är att partnerskapet 

då saknar eller har en oklar tidsram.100 

 

Dessa två dimensioner ger fyra typer av privatoffentliga partnerskap. 

 

• Tidsbegränsat – Formellt 

Här är partnerskapen mer projektorienterade och relationen mellan det offentliga 

och det privata är ofta karaktäriserade av entreprenadavtal eller kontrakt. Denna typ 

                                                        
95 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, J., 
PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 21 
96 Ibid. s. 22 
97 Ibid. s. 27 
98 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 276 
99 Ibid. s. 270 
100 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 28-29 
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är också symboliserad av en tydlig uppdelning av rollerna inom partnerskapet 

vilket ger mer av en beställare-utföraremodell där det privata ges en underordnad 

roll mot det offentliga vilket inte ger ett helt jämställt partnerskap utan det 

offentligas hierarki kan på detta sätt istället förankras.101  

 

• Tidsbegränsat – Informellt 

Partnerskapet saknar då formell organisering och institutionell struktur och är 

endast aktivt under viss tid.102 

 

• Icke-tidsbegränsat – Formellt 

Partnerskapet är då en formell organisation där det finns en tydlig struktur och rutin 

för hur arbetet ska förfara genom till exempel en styrelse eller ett sekretariat. 

Partnerskapets tidsram är däremot obestämd. Inom denna typ återfinns de flesta 

partnerskap.103  

 

• Icke-tidsbegränsat – Informellt 

Denna typ innehåller partnerskap som är mer av nätverkskaraktär.104  

 

Denna uppdelning innebär inte att privatoffentliga partnerskap är statiska utan de är mer 

dynamiska organisationer som kan förändras över tid. En kris kan till exempel innebära att ett 

tidsbegränsat och informellt partnerskap övergår till ett formaliserat och icke-tidsbegränsat 

partnerskap.105 

 

Partnerskap har också nationella, europeiska och globala kopplingar och är ofta beroende av 

vad som händer på alla dessa nivåer.106 

 

Det centrala med partnerskapsfenomenet, kärnpunkten i governanceteorins uppfattning, är att 

samarbeten är fördelaktigt och i dagens samhälle nästan en nödvändighet då 

samverkansarrangemangen innebär ett ökat antal politiska alternativ och mixen av aktörer 

                                                        
101 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 273 
102 Ibid. s. 275 
103 Ibid. s. 275 - 276 
104 Ibid. s. 275 
105 Ibid. s. 277-278 
106 Ibid. s. 277 
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genererar sådant som inte skulle kunna åstadkommas av en enskild aktör.107 Detta visar 

tydligt att denna typ av privatoffentligt samarbete ofta förknippas med positiva företeelser 

som makdelning och delaktighet och förväntas som påpekat bidra till att ett ökat antal aktörer 

är involverade i policyprocessen och också till ett förbättrat och mer effektivt system.108  

 
En annan sida av denna utvecklingsprocess är att partnerskapen istället kommer att bestå av 

en samling experter, tjänstemän och icke-valda politiker som i slutna processer fattar för 

samhället avgörande beslut109 utan att tillgodose traditionellt grundläggande demokrativärden 

som insyn, transparans och delaktighet.110  

 
Denna typ av problematik uppstår på grund av att privatoffentliga partnerskap sätts in i en 

kontext som är så starkt präglad av en statscentrerad representativ demokrati som bygger på 

konkurrens mellan politiska partier, öppenhet, offentlig debatt, allmänna och fria val och 

framförallt ansvarsutkrävande av valda politiker. Sammanfattningsvis kan denna form 

beskrivas som styrelse av folket.111 Detta system är således inte helt kompatibelt med 

privatoffentliga partnerskap. Utifrån en annan demokratimodell, styrelse för folket, skapas 

legitimitet istället genom expertis, trovärdighet och effektivitet vilket är mer förenligt med 

partnerskapsarrangemangen.112  

 

För att ”styrelse för folket-resonemanget” ska fungera krävs det att partnerskapen verkligen är 

effektiva. Bildandet av ett privatoffentligt partnerskap innebär inte automatiskt förbättrad 

prestation och effektivitet113 och då, vid bristfällighet, blir ett ansvarsutkrävandet avgörande. 

Situationen försvåras ytterligare av att själva utvärderingen av partnerskapets effektivitet är 

problematisk eftersom det just består av helt olika parter som eventuellt har helt olika 

intressen och då helt olika syn på resultatet.114 

 

                                                        
107 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, 
J., PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 
26 
108 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 143 
109 Mörth, U., ”Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller deliberation?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 51 
110 Ibid. s. 47 
111 Ibid. s. 51 
112 Ibid. s. 49-50 
113 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s.144 
114 Ibid. s. 53 
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Denna diskussion kan sammanfattas i att ett demokrati- och ansvarsdilemma präglar dessa 

samverkansarrangemang. Centrala frågor blir då hur ansvar utkrävs i beslutsprocedurer som 

karaktäriseras av otydliga gränser mellan det privata och det offentliga, hur privatoffentliga 

partnerskap demokratiskt kan legitimeras och hur offentliga aktörer kan ställas till svars.115 

 

Andra aspekter av partnerskapsdiskussionen är om privatoffentliga partnerskap verkligen ska 

tolkas som en maktförskjutning från det offentliga till det privata eller om det istället ska 

betraktas som att det offentliga i denna process återreglerar och styr verksamheter som staten 

inte längre kan kontrollera.116 En viktig punkt att belysa är att den offentliga parten aldrig kan 

vara en helt neutral aktör då den offentliga sidan har andra förutsättningar och en annan 

samhällspåverkan än övriga deltagare. Detta beror på dess legala makt, dess position i 

kommunikationsflödet, dess finansiella tillgångar och dess utbredning i samhället.117 Ett annat 

perspektiv på detta är att det offentligas uppfattning om relationen mellan dessa två sfärer är 

präglat av en governanceuppfattning medan de privata aktörerna fortfarande uppfattar 

relationen mellan det offentliga och privata som government.118 Då partnerskapet ska vara 

präglat av jämställdhet är det viktigt att de privata aktörerna uppfattar sig som formellt 

likställda de offentliga aktörerna.119 

 

Den ansenliga utvecklingen av den typ av samarbete som privatoffentliga partnerskap innebär 

visar på dess popularitet och dess inflytande och de processer de medför, ger upphov till både 

möjligheter, svårigheter och risker.120 Partnerskapens komplexitet innebär att det inte finns 

några lätta och uppenbara former för dessa samarbeten och då både motiven och resultaten är 

skiftande och varierande för olika partnerskap är studier av dynamiken i olika enskilda 

procedurer relevanta för att lära mer om partnerskap.121  

 

                                                        
115 Mörth, U., ”Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller deliberation?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 39 
116 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 18 
117 Peters, G., ”’With a Little Help From Our Friends’: Public-Private Partnerships as Institutions and Instruments” i Pierre, 
J., PARTNERSHIPS IN URBAN GOVERNANCE - European and American Experiences. Houndsmills, Basingstoke, 1998, s. 
20 
118 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 33 
119 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 282 
120 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 13 
121 Ibid. s. 15 
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Genom privatoffentliga partnerskap har en av samhällets viktigaste dikotomier, uppdelningen 

mellan det privata och det offentliga,122 kommit att luckras upp och detta medför givetvis en 

mängd olika utmaningar och berör på många olika sätt då partnerskapsfenomenet knyter an 

till frågor om reglering, styrning, makt och demokrati.123   

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna D-uppsats i statsvetenskap är att är att genom en teorikonsumerande studie 

använda governanceteori och historisk institutionalism för att belysa och förstå det 

privatoffentliga partnerskapet Vänerhamn AB:s positiva utveckling och genom det försöka 

bidra till förståelsen av privatoffentlig samverkan i allmänhet. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Uppdelningen mellan de två använda teorierna sker på så sätt att kartläggningen av själva 

utvecklingen sker med utgångspunkt i historisk institutionalism. Denna utveckling ska sedan 

försöka förstås genom governanceteori och för att göra det måste viktiga dimensioner i teorin 

appliceras på det empiriska materialet. I den omfattande governanceteorin kommer det 

fokuseras på tre avgörande dimensioner för de i governanceteorin centrala makt- och 

styrningsrelationerna i privatoffentlig samverkan.124  

 

Den första dimensionen är organiseringen av partnerskapet vilket kan sammanfattas i de fyra 

olika typerna av partnerskap som presenterats. Den andra dimensionen är i vilken 

utsträckning det finns skilda förväntningar på vad partnerskapet ska handla om och resultera i 

vilket kan härledas till parternas intressen med själva samarbetet. Den tredje dimensionen är 

tillits- och förtroende förhållandena i partnerskapet vilket kan härledas till den 

koordineringsproblematik som governanceteorin behandlar vilken kan förekomma på grund 

av de olika kulturer och normer som präglar de olika samhälleliga sfärerna. Dessa tre 

dimensioner är avgörande för om ett privatoffentligt partnerskap blir framgångsrikt eller ej.  

                                                        
122 Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., ”Partnerskap i samhällsförändringens centrum” i i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 38 
123 Ibid. s. 34 
124 Mörth, U., ”Slutsatser och diskussion” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan 
hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 279 
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Utifrån detta resonemang har det formulerats tre forskningsfrågor: 

 

• Är organiseringen av partnerskapet Vänerhamn AB 

A) tidsbegränsad – formell? B) tidsbegränsad – informell? C) icke tidsbegränsad – 

formell? D) icke tidsbegränsad – informell?   

 

• Är parternas intresse med Vänerhamn AB  

A) närmast överensstämmande? B) till viss del överensstämmande? C) inte alls 

överensstämmande? 

 

• Är koordineringsproblematiken mellan parterna i Vänerhamn AB  

A) påtaglig? B) förekommande? C) närmast obefintlig? 

 

 

För att sedan använda dessa dimensioner för att försöka förstå den utveckling bolaget 

genomgått måste forskningsfrågorna appliceras vid varje formativt moment för att undersöka 

om dessa kan ha påverkat och bidragit till partnerskapets utveckling.  

 

Förhoppningen är att detta tvådelade tillvägagångssätt bäst ska uppfylla studiens syfte. 

 

Den första forskningsfrågan kan uppfattas som något uppenbar och utan forskningsmässig 

relevans då Vänerhamn är ett aktiebolag. Den finns ändå med i studien på grund av att teorin 

lyfter fram organisationsdimensionen som avgörande för partnerskapssamarbeten men ska här 

ses mer som en kontrollfråga för att vara uppmärksam på att det inte förekommit perioder då 

bolaget upplösts eller liknande. 

 

Trots att frågan ska ses mer som en kontrollfråga och är mer en form av klassificering så 

behandlas den genomgående i studien som jämställd med de andra forskningsfrågorna för att 

undvika en alltför splittrad presentation.  
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1.5 Alternativa utgångspunkter 
 

Vad det gäller privatoffentliga partnerskap har de statsvetenskapliga fokuspunkterna ofta legat 

på den viktiga demokrati- och ansvarsaspekten och de frågor som kan uppkomma då den här 

typen av privatoffentlig samverkan inte är helt kompatibel med den traditionella 

representativa demokratin då partnerskap sällan tillgodoser demokratins krav för 

beslutsformer och möjligheterna till inflytande, insyn, delaktighet och ansvarsutkrävande.125 

Detta är givetvis viktiga frågor att belysa och diskutera och hade varit så även för den här 

studien. 

 

Samtidigt finns en efterfrågan på en kartläggning av olika partnerskapsaktörers intressen och 

motiv till sådana här samarbeten. Uppfattningen är att sådana studier är viktiga för att kunna 

ge ett bättre verktyg för att förstå framgångar och misslyckanden med sådana här projekt.126 

Framgångs- och misslyckandesidan av partnerskapen knyter således an till intresseaspekten 

som i sin tur står i förhållande till koordineringsaspekten eftersom det menas att det är svårare 

att samarbeta med olika intressen. Detta återknyter till ett framgångsrikt alternativt misslyckat 

partnerskap eftersom en påtaglig koordineringsproblematik, utifrån den aktuella teorin, kan 

antas leda till ett mindre framgångsrikt partnerskap. Denna aspekt kan på sitt sätt också 

härledas till demokratiperspektivet då just effektivitets- och framgångsfrågan är det centrala 

som ska legitimera de privatoffentliga partnerskapen. Governanceaspekten på partnerskap har 

således en större samhällelig koppling än att bara röra förhållandena i det enskilda 

partnerskapet. 

 

Ytterligare en annan approach på studien hade varit ett användande av rational-choiceteorin 

som menar att individer (aktörer) är ekonomiska och rationella och har ett välorganiserat och 

stabilt system av preferenser. Baserat på det ekonomiska och rationella så väljs alltid det 

handlingsalternativ som ger det högsta och bästa på individens preferensskala när det 

kalkyleras bland olika valmöjligheter och handlingsalternativ.127  

 

                                                        
125 Mörth, U., ”Partnerskap och demokrati – en fråga om effektivitet eller deliberation?” i Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K., 
Privatoffentliga partnerskap – Styrning utan hierarkier och tvång?. Stockholm, 2006, s. 47 
126 Kjaer, A-M., ”Governance and the urban bureaucracy”, i Davies, J. & Imbroscio, D., Theories of urban politics. Los 
Angeles, London etc., 2009, s. 150 
127 Simon, A., ”A behavioral model of rational choice”, The Quarterly Journal of Economics. 69:1, februari, 1955, s. 99 
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Teorin är självklart mer komplex och kritik har riktats mot dess uppfattningar men det hade 

varit en intressant och relevant utgångspunkt baserat på ”spelet” som förekommer mellan 

deltagarna i partnerskapssamarbeten utifrån verktygssynen på partnerskap och utifrån de olika 

intressen som de olika parterna i samarbetet kan ha.  

 

Denna inriktning har ändå valts bort på grund av viljan att belysa partnerskapet Vänerhamn ur 

ett bredare perspektiv. Intressefrågan kommer ändå vara en stor del av studien men inte riktigt 

så renodlat som rational-choiceteorin framhåller. Just denna renodlig av de rationella och 

betoningen av förhållandevis ”enkla” val är vad denna teoretiska skola fått kritik för.128  

 

1.6 Disposition 
 

I detta kapitel ett har studiens grunder presenterats – ämnesval och problemformulering, 

teorianknytning, studiens syfte och frågeställningar och slutligen alternativa utgångspunkter 

för undersökningen. 

 

I kapitel två redogörs det för det metodologiska tillvägagångssättet där de forskningsmässiga 

val som gjorts redovisas och förklaras.  

 

I bakgrundskapitlet, kapitel tre, finns hamn- och stuveriverksamheten runt Vänern, innan 

samarbetet i Vänerhamn, beskrivit.   

 

Studiens empiri presenteras i kapitel fyra. Den presenteras utifrån tre formativa moment som 

identifierats i Vänerhamn AB:s utveckling. Vid varje formativt moment sker också en 

redovisning av den klassificering som gjorts av de empiriska förhållandena vid varje moment 

som härleds till centrala dimensioner i governanceteorin.  Varje avsnitt innehåller en 

kommentar till resultatet för att sammanfatta och lättare tydliggöra resonemanget som förs i 

analys- och slutsatskapitlen.  

 

I kapitel fem sker analysen av empirin där forskningsfrågorna besvaras och en vidare 

diskussion förs om det som framkommit i studien.  

                                                        
128 Ward, H., ”Rational Choice”, i Marsh, D & Stoker, G., Theroy and Methods in Political Science. Houndsmills, 2002, s. 72 
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I avslutande kapitel sex dras studiens slutsats och där presenteras även en diskussion om vad 

resultatet kan säga om privatoffentliga partnerskap i allmänhet. 
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2. Metod 

2.1 Insamling av data 
 

Här sker en redogörelse för hur själva datainsamlingen har gått till där det material som utgör 

studiens empiri samlats in. 

 

För att på bästa sätt få information om Vänerhamn AB som kan användas för att uppfylla 

studiens syfte blev det naturliga och närmast uppenbara tillvägagångssättet för 

datainsamlingen dokumentstudier och informantintervjuer vilket således är två källor som 

klassificeras som berättelser.129  

 

2.1.1 Dokumentstudier 
 

Dokumentstudien av handlingar rörande Vänerhamn AB utgör således en del av det underlag 

som utgör uppsatsens empiri vilken ligger till grund för identifieringen av kritiska moment 

utifrån den definition som presenterades vid genomgången av den historiska 

institutionalismen (1.2.1.1.1) och då också till grund för besvarandet av de forskningsfrågor 

som också presenterats (1.4).  

 

Insamlingen av materialet för dokumentstudien skedde genom en arkivsökning för dokument 

gällande Vänerhamn AB i Karlstad Kommun. Det som presenteras är det som varit relevant 

för studien. Det som presenteras är i princip allt det som framkommit i dokumenten då det 

som utelämnats är sådant som exempelvis inventeringsprotokoll över de aktuella hamnarna 

och annat som inte varit relevant. Detta innebär att en redogörelse för kriterier som urvalet 

baseras på inte behöver presenteras då det som visas i princip är samtlig information från 

dokumentstudien. Det obegränsade urvalet har skett för att undvika risk för snedvridning av 

resultatet. 

 

                                                        
129 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 305 
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Det centrala vid detta metodval är att bedöma trovärdigheten i de olika berättelser som 

innehållet i dokumenten utgör samt bedöma på vilket sätt sanningshalten i berättelsen kan 

vara påverkad av omständigheterna som rådde i samband med dess upprättande.130 

 

Då de dokument som ligger till grund för empirin är diarieförda dokument i 

ärendehandläggning av tjänstemän i offentlig tjänst känns ett källkritiskt ifrågasättande något 

överflödigt och ett annat förhållningssätt än att ha en hög tilltro till de här aktuella 

berättelserna skulle kännas konstig. Ett kritiskt förhållningssätt ska ändå alltid iakttas131 och 

en kort källkritisk redogörelse därför presenteras. 

 

Sannolikheten för förfalskade dokument eller att det faktiska innehållet inte skulle vara 

tillförlitligt känns obefintlig. Då det även är en mängd aktörer inblandade i 

Vänerhamnprocessen finns möjlighet att bekräfta dokumenten utifrån andra källor vilket 

stärker trovärdigheten ytterligare. Dessutom har Vänerhamn blivit bevakat av media, främst i 

form av värmländsk lokalpress genom Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 

vilka således kan utgöra två ytterligare kontrollkällor.132  

 

Tillförlitligheten blir också ännu högre då dokumenten är samtidiga vilket innebär att tiden 

från ”händelse till nedtecknandet” är ytterst kort.133 

 

Dokumentstudierna gav också en förförståelse för fallet och i kombination med den 

förförståelse som litteratur- och teorigenomgången givit lade detta god grund för den andra 

metoden för insamling av data som presenteras nedan – samtalsintervjuer.    

 

2.1.2 Samtalsintervjuer 
 

Som tidigare belysts är en av kärnpunkterna i governanceteorin den nu förekommande 

sammanblandningen av de olika och tidigare åtskilda samhällssfärerna och vad denna 

sammanblandning kan innebära. Effekterna av sådan samverkan är både positiva, genom ett 

samutnyttjande av resurser och kvalitéer och negativa, genom svårigheterna med att 

                                                        
130 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 306 
131 Ibid. s. 303 
132 Ibid. kap. 15 
133 Ibid. s. 310 
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koordinera och balansera de olika kulturer och intressen som präglar de olika sfärerna och 

governanceteorin fokuserar just på hur sådan koordinering och balans sker. Avsikten med 

denna studie är att belysa detta och hur det utspelar sig inom ett speciellt partnerskap och hur 

detta kan påverka ett partnerskaps utveckling. De som har bäst kunskap om detta är de aktörer 

som varit med under själva processen och därför blir det andra tillvägagångssättet för att få 

fram data om de empiriska förhållandena i det aktuella partnerskapet samtalsintervjuer med 

centralt placerade källor för att komma åt deras unika inifrånkunskap, det vill säga så kallade 

informantintervjuer.134 Förhoppningen har varit att detta skulle ge en så sanningsenlig 

beskrivning som möjligt av de inomorganisatoriska förhållandena som rör samarbetet mellan 

offentliga och privata parter.  

 

Det mest fördelaktiga hade givetvis varit att intervjua samtliga berörda parter i Vänerhamn AB 

men på grund av tids- och utrymmesbegränsningarna i en uppsats av denna karaktär har det 

istället skett ett urval av de centralt placerade källorna. 

 

Intervjuerna som tänkte genomföras var: 

 

• Karlstads Kommun – representerar ”den stora kommunen”. 

• Lidköpings Kommun – representerar ”kommunen med den framgångsrika hamnen”. 

• Åmåls Kommun – representerar ”kommunen med den nedlagda hamnen”/”den lilla 

kommunen”. 

• Styrelseordföranden – representerar det privata näringslivet. 

• Ahlmarks Lines – representerar det privata näringslivet/”parten som klivit ur 

samarbetet”. 

• Kristinehamns Kommun – representerar det privata näringslivet/konkurrans-

förhållande till Karlstad kommun. (Kristinehamn har således valt att på sitt 

kommunala mandat sätta in en representant från det privata näringslivet). 

 

På detta sätt anses den empiri som presenteras vara belagd på ett källkritiskt trovärdigt sätt. 

 

Intervjuer gjordes sedan med: 

 

                                                        
134 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 286 
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Anna Sandborgh – Kommundirektör Karlstads Kommun, vice ordförande i Vänerhamns 

styrelse. 

 

Kjell Hedvall – Ordförande i kommunstyrelsen Lidköpings Kommun, styrelseledamot 

Vänerhamn.  

 

Olle Andersson – Planeringsingenjör Åmåls Kommun, kontaktperson för Vänerhamn i 

Åmåls Kommun. 

 

Greg Campbell – Styrelseordförande Vänerhamn. 

 

Bengt Eliasson, marknadschef Linnés i Kristinehamn AB, styrelseledamot Vänerhamn 

(Kristinehamns Kommun). 

 

Trots upprepade påstötningar och kontaktförsök var Ahlmarks Lines inte anträffbara för 

intervju. Detta är givetvis beklagligt men inget som gått att påverka. Uppfattningen är ändå att 

bilden som framkommit av Vänerhamn är tillförlitlig och tillräckligt täckande för att vara 

forskningsmässigt hållbar och därför har inga försökt gjort att ersätta Ahlmarks Lines med 

någon annan informant. 

 

En avgörande punkt att behandla är att genom förfarandet med intervjuer så skildras inte det 

faktiska privatoffentliga samarbetet utan istället de centralt placerade källornas uppfattning 

om samarbetet. Detta är inte negativt då det är dessa centralt placerade aktörer som faktiskt 

representerar det offentliga respektive det privata och då är det deras uppfattning som utgör 

grunden för samarbetet och därför blir relevant på ett annat sätt än om avsikten varit att 

skildra ett händelseförlopp belagt med helt opartisk information. 

 

Intervjuerna har skett per telefon eller genom personligt möte. Det mest fördelaktiga hade 

varit personliga möten med samtliga informanter för att uppnå en intervjusituation med 

maximal interaktion samt underlätta upptäckten av eventuella missförstånd men på grund av 

respekt för de informanter som hjälpsamt ställt upp för intervju har deras vilja, när den 

förekommit, att ta intervjun per telefon, fått vara gällande. Det fördelaktiga med ett sådant 

förfarande är att det minimerar riskerna för så kallad omedveten intervjuareffekt, att svaren 
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påverkas av intervjuarens mimik och gester.135 En viss intervjuareffekt förekommer alltid vid 

frågeundersökningar men på grund av studiens karaktär och ämne är uppfattningen att denna 

inte har påverkat resultatet nämnvärt.  

 

Risken för intervjuareffekt och eventuella missförstånd har också minimerats genom att det 

tillvägagångssätt som valts varit ostrukturerade intervjuer vilket innebär att frågeföljden och 

frågeformuleringen avgjorts i situationen och av informantens svar. Detta har skett i syfte att 

komma åt de centrala källornas uppfattning om samarbetet och för att undvika av att de skulle 

bli för styrda och utifrån en minimal påverkan av intervjuaren kunna utveckla sina 

resonemang om det som de upplevt som de viktigaste dimensionerna inom privatoffentlig 

samverkan. Detta baseras på uppfattningen att målet med intervjuer är att få fram så spontana 

beskrivningar som möjligt av intervjupersonens egen uppfattning om det aktuella 

fenomenet.136 För intersubjektivitetens skull publiceras ändå en intervjumall där några 

typexempel på sådana frågor som ställts redovisas centrerade runt tre teman som kan härledas 

till dimensionerna från studiens forskningsfrågor.  

 

På samma sätt som vid dokumentstudien är den metodologiska kärnan vid informantintervjuer 

källkritik,137 att bedöma trovärdigheten i de olika berättelser som informantintervjun utgör 

samt bedöma på vilket sätt sanningshalten i berättelsen kan vara påverkad av 

omständigheterna som rådde i samband med dess upprättanden.138 

 

En första punkt att förhålla sig till är ett fastställande av berättelsens oberoende. Eftersom de 

är utvalda på grund av sin centralitet i förhållande till fallet är de klassade som primärkällor så 

utifrån den aspekten förekommer inga snedvridningar av innehållet. De har även bedömts 

som oberoende då det inte finns något som talar för att de skulle föreligga någon otillbörlig 

påverkan på dem utifrån ämnesvalets karaktär.139  

 

En annan punkt att förhålla sig till är tidsaspekten. Vänerhamn AB bildades 1994 vilket i år är 

16 år sedan vilket naturligt kan ge upphov till minnesfel, efterhandskonstruktioner och 

efterhandsrationaliseringar. Här, precis som i övriga metodhänseenden, stärks den källkritiska 

                                                        
135 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 262 
136 Ibid. s. 290 
137 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 280 
138 Ibid. s. 306  
139 Ibid. s. 308-309 
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trovärdigheten genom kontrollerbarheten mot övriga informanter samt genom 

kontrollerbarheten mot den genomförda dokumentstudien.140  

 

Bolagets bildande är det som är den aktuella punkten långt bak i tiden och då det är ett så 

framträdande och avgörande moment för bolaget kan det också anses vara lättare att minnas 

än en mera ”obetydlig” händelse. 

 

Den svåraste och för resultatets trovärdighet mest kritiska punkt är datans tendens. Det 

föreligger givetvis en fara att informantpersonen har intresse av att återge en tillrättalagd 

berättelse.141 Risken är att de utifrån en vilja att framställa bolaget/samverkan på ett så 

fördelaktigt sätt som möjligt väljer att inte benämna eventuella samarbetsproblem och 

koordineringssvårigheter på grund av att informanten känner lojalitet mot verksamheten. 

Detta har försökts motverkas genom att intervjua flera informanter. Det motverkas ytterligare 

genom att urvalet av informanter var tänkt att vara jämt fördelat mellan det offentliga och det 

privata som i viss utsträckning kan sägas präglas av motsatt tendens vad det gäller exempelvis 

koordineringsproblematik då de vill framställa sig själva som den ”bra” parten i 

partnerskapet. På grund av Ahlmarks bortfall är förhållandet tre offentliga informanter och två 

privata informanter men som påpekat anses det ändå givits en tillräcklig bild.  

 

Utgångspunkten har också varit att det tendiösa endast är ett problem om eventuell 

koordineringsproblematik inte framkommer eftersom om problematik framkommer, så går det 

emot den förväntade tendensen, de har inga problem att visa på ”negativa” sidor av 

verksamhet, vilket stärker trovärdigheten avsevärt.142 Skulle det vara så att vissa av källorna 

är uppenbart tendiösa genom att de ”motbevisas” av till exempel andra informanter som går 

emot den förväntade tendensen eller av dokumentstudien så kommer inte de tendiösa 

aspekterna att behandlas. 

 

Utifrån ovan förda resonemang samt att det i viss utsträckning kan bekräftas/kontrolleras mot 

den genomförda dokumentstudien bedöms trovärdigheten ändå som hög. Detta beläggs 

ytterligare genom att det är en studentuppsats och det finns inget egentligt syfte att då inte 

                                                        
140 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 310-311 
141 Ibid. s. 311 
142 Ibid. s. 311-313 
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vilja beskriva en problematik. Trovärdigheten bedöms också utifrån att det genom den 

offentliga inblandningen ska vara präglat av just offentlighet och insyn. 

 

Det ska också påpekas att samtliga intervjuer har skett med så kallat informerat samtycke och 

de har givit tillstånd till publicering av sina namn. 

 

Intervjuerna har dokumenterats genom nedtecknande i samband med intervjutillfället.  

 

2.2 Presentation 
 

Presentationen av materialet, själva substanskapitlet, sker sedan genom en uppdelning utifrån 

de formativa moment som identifierats i materialet.  

 

För att få en lättföljd och enhetlig text sammanblandas materialet från dokumentstudien och 

intervjuerna. Sammanblandning sker också mellan en sammanställning av det som 

framkommit under intervjuerna och konkreta citat från informanterna. Detta kan kanske 

uppfattas som något otydligt angående vilken part som står för vilken uppfattning men vid 

tydligt skilda åsikter presenteras detta klart i texten och samtliga källor finns också redovisade 

i en utförlig notapparat. Valet att inte presentera informantintervjuerna var för sig beror på 

fokuseringen på formativa moment och de centrala dimensioner som presenterats och det har 

därför inte ansets relevant för studiens syfte. Varje formativt moment avslutas sedan med en 

redovisning av den klassindelning som presenteras nedan under analysverktyg (2.3) för att 

kartlägga och belysa dessa olika dimensioners eventuella inverkan på utvecklingen som de 

formativa momenten inneburit. Därefter följer en så kallad kommentar där vissa tolkningar 

och teoretiska perspektiv som eventuellt framkommit kort redovisas och bedömningar görs 

för ett förtydligande av de resonemang som kommer föras i analys- och slutsatskapitlen.143  

 

2.3 Analysverktyg 
 

Det centrala är ett användande av governanceteorin för att förstå fallet Vänerhamn AB och 

som visats i forskningsfrågorna konkretiseras begreppet governance genom dimensionerna 

                                                        
143 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 296 
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”organisering”, ”intresse” och ”koordinering” och det är således det som ska appliceras på det 

empiriska materialet och de formativa moment som där identifierats.  

Datainsamlingen har som visat skett genom dokumentstudier och samtalsintervjuer för att få 

fram en bild av partnerskapet Vänerhamn AB och ur detta ska det sedan fastställas vilken 

organisationstyp Vänerhamn AB är och till vilken grad intressena varit överensstämmande och 

till vilken grad det funnits koordineringsproblematik inom partnerskapet vid varje formativt 

moment för att kartlägga den utveckling som skett. Operationaliseringen av de tre redovisade 

dimensionerna kommer av förklarliga skäl se något olika ut. 

För att forskningsresultat ska vara giltigt är det viktigt att ”man mäter det man påstår att man 

mäter”.144 Nedan följer en redogörelse för hur dessa begrepp ska göras ”mätbara” och genom 

diskussionen som presenteras beläggs uppfattningen att det som mäts överensstämmer med 

vad det i studien påstås att det mäts, vilket gör att den interna validiteten i uppsatsen är god. 

Vad det gäller den externa validiteten har undersökningen, eftersom det är en 

teorikonsumerande studie, inte några konkreta generaliserbara ambitioner145 men i 

avslutningskapitlet (6.) kommer det föras en diskussion om vad undersökningen kan tillföra 

till förståelsen för privatoffentlig samverkan i allmänhet vilket också var en del i syftet.146   

 

2.3.1 Organisering 
 

Utifrån studiens första forskningsfråga är den första dimensionen av governance som ska 

”mätas” organisation. Som visats i teorin kan fyra organisationstyper för partnerskap urskiljas 

och detta ligger till grund för ”mätningen” om organiseringen av partnerskapet Vänerhamn är 

tidsbegränsad – formell, tidsbegränsad – informell, icke tidsbegränsad – formell eller icke 

tidsbegränsad – informell.  

Indikatorer för begreppet tidsbegränsad är att partnerskapet då ska vara avgränsat genom en 

bestämd tidsperiod eller att det ska vara fastställt att partnerskapet ska upphöra när ett visst 

mål är uppfyllt. Indikatorer för begreppet icke tidsbegränsad är en avsaknad av ovan anförda 

indikatorer. 

                                                        
144 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 61 
145 Ibid. s. 98 
146 Ibid. s. 173 
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Indikatorer för begreppet formell är att partnerskapet ska ha en budget, verksamhetsplan och 

en styrelse eller ett sekretariat eller jämförande. Indikatorer för begreppet informell är en 

avsaknad av ovan anförda indikatorer. 

Kategorierna är således ömsesidigt uteslutande, endast en av dem kan vara uppfyllda och 

partnerskapet kan bara klassificeras som antingen det ena eller det andra, vilket gör 

förfarandet förhållandevis tydligt och enkelt. 

Trots detta ”antingen eller”-resonemang byggt på de ömsesidigt uteslutande kategorierna är 

det givetvis så att partnerskapet kan vara mer eller mindre formellt även om det har en 

fastställd budget, verksamhetsplan och styrelse och detta kan givetvis påverka partnerskapet. 

För att kunna få med sådana aspekter och för att kunna föra en mer utförlig diskussion i 

analysen kommer dimensionen organisering också ”mätas” genom en klassindelning liknande 

den som presenteras nedan gällande de andra två dimensionerna . Klassindelningen kommer 

ske på så sätt att allt som framkommer i empirin som uppenbart kan härledas till 

organiseringen av partnerskapet presenteras under klassen organisering. 

2.3.2 Intresse och Koordinering 
 

Operationaliseringen av de två övriga forskningsfrågorna kommer ske enbart i form av en 

klassindelning. Det måste således redogöras för vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att 

en förekommande aspekt i empirin ska höra till klassen intresse respektive klassen 

koordinering. 

• Intresse 

 

Denna dimension rör de olika parterna i partnerskapets intresse med samarbetet vilket kan 

härledas till synen på partnerskap som ett verktyg för att uppnå olika mål. Partnerskapet kan 

användas som ett verktyg för att finansiera, styra, påverka, för att komma undan byråkratiska 

procedurer och få en bättre exekutiv kapacitet och för att åstadkomma delat ansvar. Det kan 

vara ett verktyg för att nå nya kunder, för att visa på ökat socialt ansvarstagande eller ett 

verktyg för att ta del av andras erfarenheter. Det kan även, som redovisats i teorin, finnas en 

mängd andra intressen med ett samarbete.  

 

Utifrån detta kommer all den information som framkommer i empirin som kan härledas till 

något som har med själva intresset med partnerskapet att göra att klassas som intresse. 
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• Koordinering 

 

Denna dimension rör teorins uppfattning att de olika samhälleliga sfärerna, det offentliga 

respektive det privata näringslivet, är präglat av olika kulturer och normer och dessa är svåra 

att styra, balansera och koordinera. Som det tidigare redogjorts för så är denna aspekt i 

relation till intresse på så sätt att om intressena med partnerskapet är påtagligt avvikande 

mellan parterna så är koordineringsförfarandet mycket svårare.  

 

Utifrån detta kommer all den information som framkommer som kan härledas till något som 

har med själva koordineringen och samarbetet att göra klassas som koordinering.  

 

Dessa båda är två vida definitioner vilket kan uppfattas som något okonkret men utifrån 

governanceteorin är den problematik som rör dessa två dimensioner mycket bred och för att 

då täcka upp hela det spektrum som rör dessa fenomen krävs en sådan bred definition av 

klassindelningen. Detta är motiverat eftersom det är governanceteorin som ska användas och 

därigenom i förlängningen den som ska ”mätas” så krävs dessa breda definitioner för att inte 

missa viktiga aspekter för teorins tillämplighet. 

 

2.4 Analytisk strategi 
 

Eftersom det är så kallade slutna forskningsfrågor som formulerats så krävs det för att kunna 

besvara dem ett ställningstagande, en nivåskattning, för att ett av kategorisvaren ska bli 

fastställt. En redovisning av på vilka grunder ett svar blivit fastställt är också nödvändigt för 

att övriga ska kunna förhålla sig till resultatet och avgöra om det är forskningsmässigt 

hållbart.  

 

Vad det gäller den första forskningsfrågan gällande partnerskapets organisationstyp så är 

klassificeringen genom indikatorerna på begreppen så uppenbar att en sådan diskussion inte är 

nödvändig då det är tydligt vad som krävs för att klassificeras som det ena respektive det 

andra och så vidare. Nedan följande resonemang gäller de två andra forskningsfrågorna som 

kan härledas mer till klassindelningen.   
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• Utifrån den presenterade empirin är avsikten att fastställa om parternas intresse med 

Vänerhamn AB är/varit närmast överensstämmande, till viss del överensstämmande 

eller inte alls överensstämmande. 

 

• Utifrån den presenterade empirin är avsikten att fastställa om 

koordineringsproblematik inom partnerskapet är/varit påtaglig, till viss del 

förekommande eller närmast obefintlig.  

 

Genom dessa svarsalternativ blir analysen således en form av klassificerande analys och det 

centrala blir att avgöra var gränsen mellan dessa alternativ går och vad som krävs för att 

svaret ska bli den ena, den andra eller den tredje kategorin. Denna gränsdragning kommer på 

grund av studiens karaktär att ske helt stipulativt, utifrån egna värderingar, vilket givetvis är 

något som kan kritiseras för godtycklighet och detta ska försöka hanteras genom nedan 

följande resonemang.147  

 

Vad det gäller bedömningen av till vilken grad parternas intresse med Vänerhamn varit 

överensstämmande är klassificeringen för närmast överensstämmande och inte alls 

överensstämmande i princip uppenbara då det så tydligt ska framkomma att de varit närmast 

överensstämmande respektive inte alls överensstämmande att det inte ska kunna ifrågasättas. 

Valet av benämningen närmast överensstämmande och inte bara överensstämmande beror på 

att det inte är sannolikt att helt sammanfallande intressen skulle förekomma med så många 

olika parter inblandade.  

 

På samma sätt, vid bedömningen av koordineringsproblematiken, är klassificeringen för 

närmast obefintlig i princip uppenbar, att benämns den inte, eller att samarbetet och 

koordineringen benämns i positiva ordalag, så klassas problematiken som närmast obefintlig. 

Valet att benämna kategorin som närmast obefintlig istället för obefintlig beror på att det inte 

är sannolikt att ingen som helst koordineringsproblematik skulle förekomma med så många 

olika parter inblandade. Klassificeringen att problematiken är/skulle varit påtaglig är också 

närmast uppenbar då det för en sådan klassificering tydligt ska framkomma att det 

förekommit samarbetsproblematik som påverkat partnerskapet negativt.  

 

                                                        
147 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 159-162 
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Uppfattningen är således den att problemet med stipulativ gränsdragning hanteras genom 

karaktären på det empiriska materialet och benämningen av de olika klasserna då de är relativt 

uppenbara och enkla att förhålla sig till. Därför blir också Judit Bells råd i Introduktion till 

forskningsmetodik att det är tillräckligt att konstatera att en annan person fått samma 

resultat,148 användbart. Detta eftersom svarsalternativen kan placerade längst ett kontinuum 

där närmast överensstämmande/närmast obefintlig är ena ytterligheten och inte alls 

överensstämmande/påtaglig den andra så kommer den mellersta kategorin till viss del 

överensstämmande/till viss del förekommande att fastställas vid ett gränsfall där de två andra 

kategorier inte känns uppenbara.  

 

Det stipulativa resonemanget är endast ett problem vid det första formativa momentet för vid 

de efterföljande momenten kan klassificeringen underbyggas ytterligare genom att den första 

klassificeringen blir en referenspunkt att förhålla sig till vid de andra tillfällena. Har 

problematiken klassats som till viss del förekommande vid det första momentet men är vid 

detta moment mer påtagligt markerad blir klassificeringen påtaglig säkrare och är 

koordineringsproblematiken mindre markerad blir klassificeringen närmast obefintlig säkrare 

och så vidare. Precis samma gäller vid intressedimensionen.149  

 

Givetvis kommer det i analysdelen föras ett utförligt resonemang som underbygger den valda 

klassificeringen vilket stärker den ytterligare och ger mer att förhålla sig till.  

  

Andra strategier att hantera stipulativ gränsdragning med är att föra en diskussion om det 

aktuella fallet i förhållande till andra fall, om graden av det undersökta är mer eller mindre 

påtagligt i relation till det andra fallet. Ytterligare ett tillvägagångssätt att göra 

klassificeringen mer godtagbar på är att använda en jämförelsepunkt som står för något 

allmänt accepterat som redan genomgått offentlig granskning. Men eftersom studien är en ren 

fallstudie av ett specifikt partnerskap är dessa två strategier något svårapplicerade. Strategin 

med att jämföra med andra partnerskap är relativt svår att applicera eftersom varje 

partnerskap är unikt och organiserade på helt olika sätt och rör helt olika frågor vilket gör det 

svårt att hitta en relevant jämförelsepunkt. Här är det också avgörande om referenspunkten är 

så kallad ogynnsam eller inte och valet av referenspunkt kan alltid komma att diskuteras och 

                                                        
148 Bell, J,. Introduktion till forskningsmetodik. Lund, 2006, s.118 
149 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 161-164 



       37     

ifrågasättas. Det sista tillvägagångssättet är heller inte applicerbart då det inte finns någon 

allmän accepterad referenspunkt som rör de fenomen som ska kartläggas här.150  

 

Klassificering kan som påpekat således alltid komma att ifrågasättas men på detta sätt har en 

öppenhet och en medvetenhet om problematiken redovisats. Med hjälp av 

kommentaravsnitten i substanskapitlet kommer resonemangen och ställningstagandena att 

förtydligas ytterligare och på ovan redovisade sätt anses det ha uppnåtts en för 

frågeställningarna forskningsmässigt hållbar analytisk strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
150 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan. Stockholm, 2004, s. 165-167 
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3. Bakgrund 

3.1 Hamn och stuveriverksamheten i Vänerhamnarna innan Vänerhamn AB  
 

Nedan presenteras bilden av hamn- och stuveriverksamheten i Vänerhamnarna vid årsskiftet 

1992/1993, innan samordningen i partnerskapet Vänerhamn initierades.151 

  

• Karlstad 

Hamnen ägs av kommunen och förvaltas av en hamnstyrelse. Karlstad Stuveri AB ägs av Stora 

(50 procent) och Ahlmarks (50 procent). 

 

• Kristinehamn 

Hamnen ägs av kommunen och förvaltas av en hamnstyrelse. Kristinehamns Terminal AB ägs 

av Ahlmarks.  

 

• Otterbäcken  

Hamnen och Otterbäckens Hamn AB ägs av Gullspångs kommun. 

 

• Mariestad 

Hamnen ägs av kommunen och stuveriarbetet utförs av Mariestads Stuveri AB.  

 

• Lidköping 

Hamnen och Lidköpings Hamnterminal AB ägs av kommunen (50 procent) och av 

Thunbolaget (50 procent). 

 

• Vänersborg 

Hamnen och Vänersborgs Hamn- och Stuveri AB ägs av Vänersborgs kommun. 

 

• Åmål 

Hamnen ägs av kommunen och stuveriarbetet utförs av ett mäkleriföretag. 

 

                                                        
151 Projektgruppen för Vänerhamn AB,. Förslag till samordning av hamn- och stuveriverksamheten i Vänerhamnarna genom 
bildandet av Vänerhamn AB, 3 november, 1993 
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Bildandet av Vänerhamn AB åsyftade således både samordning mellan hamnverksamheten 

och stuveriverksamheten och samordning mellan själva hamnarna. 
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4. Vänerhamn AB 

4.1 Bolagets bildande 1994 

4.1.1 Formativt moment 
 

• Något gjorde att verksamheten inte kunde fortsätta som vanligt. 

 

1991 genomfördes en statlig utredning (SOU 1991:73) om det statliga stödet till Vänersjöfarten 

med fokus på sjöfartens betydelse för Vänerregionen samt de miljömässiga fördelar som 

sjöfarten innebär. Utredningen föreslår att hamnarna i Vänern bör gå samman i ett bolag, 

Vänerhamn AB. Ett sådant samarbete menar utredningen skulle resultera i ett bättre 

resursutnyttjande och en kostnadssänkning samt öka möjligheterna till nya transportupplägg. 

De administrativa förfarandena skulle också förenklas och marknadsföringen bli 

slagkraftigare. Integrationen bör syfta till gemensamma ekonomiska målsättningar, billigare 

administration, mer rationella beslutsvägar och ett gemensamt uppträdande gentemot 

omvärlden såsom kunder, statsmakt och arbetstagarorganisationer.152 

 

Detta framkommer också från de olika parterna som bland annat belyser att krisen i 

hamnbranschen, med vikande godsvolymer och dålig lönsamhet, visade att små hamnar 

saknade specialistkompetens att hantera detta och att slå ihop hamnarna skulle generera större 

effekter för att hantera situationen.153  

 

Lidköpings kommun belyser att den kommunala hamnen även om den alltid gått bra nu 

möttes av en osäker framtid och för stöd från staten var kravet ett gemensamt bolag.154 Detta 

betonas starkt av Karlstad kommun genom ”att samarbetet skedde under galgen” då det inte 

fanns någon annan lösning och att det inte var ett frivilligt initierat samarbete då ”ingen 

drömde om samma bolag”.155 

 

                                                        
152 Projektgruppen för Vänerhamn AB,. Förslag till samordning av hamn- och stuveriverksamheten i Vänerhamnarna genom 
bildandet av Vänerhamn AB, 3 november, 1993 
153 Campbell, G., (27 april, 2010)  
154 Hedvall, K., (3 maj, 2010)  
155 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
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Genom detta och det övriga som framkommit är det centrala den externa 

konjunkturpåverkan156 och detta lyftes även fram som det centrala från Åmåls kommun 

genom ”stordrift minskar kostnaderna”.157 Det nämns också att skulle parterna fortsatt på 

varsitt håll skulle det lett till en konkurrenssituation mellan kommunerna och det hade inte 

varit bra.158  

 

Alternativet med privatoffentlig samverkan förklarar Lidköping genom att det dels var 

”trendigt att ge det privata inflytande” och dels genom det sammanfallande intresse som 

förelåg genom att lägre kostnader för hamnen gav lägre kostnader för rederierna.159  

 

Det fanns således ett genomgående intresse för mer offensiva och rationella lösningar hos 

berörda parter vilket också framkommer i den statliga utredningen när den prövade 

förutsättningarna för ett sådant gemensamt bolag på lokal nivå. Det som saknades var en helt 

entydig uppfattning om formerna för ett samarbete.160 

 

Vid årsskiftet 1992/1993 inleddes överläggningar med berörda parter angående principfrågor. 

Vid dessa förhandlingar förelåg det väsentliga meningsskiljaktigheter och det föreslagna 

upplägget medförde stora praktiska problem vilket ledde till att förhandlingarna fortsatte och 

koncepten omarbetades. Farhågor som uttrycktes var bland annat nedläggning av trafiksvaga 

anläggningar vilket resulterade i att det fastslogs att bolaget skulle verka för ett nyttjande av 

samtliga hamnanläggningar.161 

 

• Det var då tvunget att göras vissa val. (Förändring var således möjlig.) 

 

Det centrala valet blev upprättande och ingående i ett konsortialavtal. Överenskommelsen 

som nåddes var att nuvarande ägare till de kommunala hamnarna respektive de olika 

stuveribolagens ägare bildar ett nytt bolag där 55 procent ägs av de privata parterna och 45 

procent ägs av hamnkommunerna. Det breda ägandet förankras på så sätt i både näringsliv 

                                                        
156 Hedvall, K., (3 maj, 2010)  
157 Andersson, O., (28 april, 2010) 
158 Eliasson, B., (21 maj, 2010) 
159 Hedvall, K., (3 maj 2010) 
160 Projektgruppen för Vänerhamn AB,. Förslag till samordning av hamn- och stuveriverksamheten i Vänerhamnarna genom 
bildandet av Vänerhamn AB, 3 november, 1993 
161 Ibid.  
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och i det offentligt kommunala vilket syftade till att skapa ökat engagemang för 

verksamheten. Nya intressenter ska i en framtid också vara välkomna som ägare.162  

 

Till följd av detta, i juni 1994, ingick Karlstads, Kristinehamns, Gullspångs, Mariestads, 

Lidköpings, Vänersborgs, och Åmåls kommun samt O F Ahlmark & CO EFTR. AB  i Karlstad, 

Erik Thun AB i Lidköping och Stora Purchasing and Transport AB i Falun i ett konsortialavtal 

som innebar bildandet av Vänerhamn AB.163 

 

I den första styrelsen blandades olika roller där kommunens samhällsuppdrag blandades med 

det privata ägandets affärsintresse och genom samverkan med redarfamiljerna blev de största 

kunderna samtidigt delägare. Styrelseordföranden hämtades från näringslivet för att säkra det 

affärsmässiga inflytandet och till en början var den politiska styrningen minimal.164  

 

Karlstad kommun belyser att valet från det offentligas sida att gå in i en sådan här samverkan 

kan ses som ett exempel på typer av verksamheter där det privata inte är beredda att ensam 

bära riskerna eftersom lönsamheten inte syns direkt utan framkommer mer på ett långsiktigt 

plan.165    

 

• Dessa val hade betydelse för den fortsatta processen. 

 

Det mest väsentliga var självklart konsortialavtalsvalet som innebar bildandet av Vänerhamn 

AB och satte ramarna för det framtida arbetet. Ett arbete, som det i en skrivelse från 

Vänerhamn AB framkommer, har genomgått en ”svår uppbyggnadsperiod” och att det varit 

krävande att arbeta med de olika företagskulturer som präglar det offentliga respektive det 

privata.166 Konsortialavtalet har varit föremål för många diskussioner, främst gällande 

arrendekonstruktionerna.167 Detta framkommer också i de genomförda intervjuerna där den 

svåra uppbyggnadsperioden också betonas och uppfattningen är den att i början så värnade 

parterna mer om det egna.168  

                                                        
162 Projektgruppen för Vänerhamn AB,. Förslag till samordning av hamn- och stuveriverksamheten i Vänerhamnarna genom 
bildandet av Vänerhamn AB, 3 november, 1993 
163 Ibid. 
164 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
165 Ibid. 
166 Protokoll Kommunfullmäktige Karlstad Kommun, 16 maj, 2002, Dnr KS-2002-0196 
167 Vänerhamn AB, Till aktieägarna i Vänerhamn AB angående konsortialavtal m.m., 2002-03-13, Karlstad Kommun Dnr 
KS-2002-0196 
168 Campbell, G., (27 april, 2010) 
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Tydligast beskrivs att valet med privatoffentlig samverkan resulterade i en kulturkrock mellan 

hamnkulturen, den kommunala administrationen och det privata affärsintresse vilket 

genererade intressekonflikter i enskilda frågor. Exempelvis genom att bolaget skulle tjäna på 

att höja hamnavgifterna medan kunderna (de som också var delägare) ville hålla nere 

hamnavgifterna för att gå med vinst. Detta betonas ytterligare genom att ”egenintresse driver 

människor” och ”den egna plånboken går före bolaget”. Det som tydligast skilde det privata 

och offentliga åt var synen på resultatet. Kommunerna drevs mer av ett allmänintresse genom 

att utveckla hamnverksamheten för kopplingen infrastruktur – näringsliv – jobb och hade inte 

ett vinstsyfte med bolaget. Det betonas också att företagens vinstintresse inte försvinner och 

det offentliga kan inte anpassa sig till detta utan att hamna i ”klammeri med 

Kommunallagen”. Problematiken lyfts fram ytterligare genom ”perspektivet som samhället 

för in är inget de privata företagen diskuterar till vardags”. De olika kulturerna togs således 

inte tillvara utan istället blev det ”kortslutning” i bolagets beslutsförmåga och 

utvecklingspotential och det beskrivs som omöjligt att gå in i bolaget med så olika intressen. 

En annan uppfattning som lyfts fram är att  utgångspunkten var att det offentliga inte begriper 

företagande.169  

 

Genom valet med det stora privata inflytandet så blev den politiska styrningen minimal och 

bolaget upplevdes skilt från kommunen, det ”levde sitt eget liv”. Valet med privatoffentlig 

samverkan genererade också intressemotsättningar gällande frågor om företagets öppenhet då 

det privata ej var vana med ett så öppet förfarande. Vid ett tillfälle ombads offentliga parter, 

som representanter för just det offentliga, gå ut från sammanträdeslokalen.170 

 

De olika synerna och kulturkrockarna föranledde diskussioner vilka genererade i 

beslutsfattande genom kompromisser och kompromisser är inte optimalt för ett bolag.171  

 

De två stora privata bolagen upplevde processen som ”knölig” då de var två familjeföretag 

med lång tradition och vana av ensam beslutanderätt. Under intervjuerna belyses också att det 

är anspänt att vara i konflikt med sitt näringsliv.172 

 

                                                        
169 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
170 Ibid.  
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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Valet att acceptera en påtvingad samverkan ledde också till en högre grad av misstänksamhet 

mellan parterna jämfört med ett frivilligt initierat samarbete.173  

 

Samverkansproblematiken blev tillslut så påtaglig att det frambringade en ny statlig utredning 

vilket innebar bolagets andra formativa moment. 

 

4.1.2 Klassindelning 
 

• Organisation 

 

Bildandet av Vänerhamn innebar bildandet av ett aktiebolag vilket innebär att partnerskapet 

har en fastställd budget, verksamhetsplan och styrelse. Konsortialavtalet sträckte sig över en 

tioårsperiod och måste sägas upp två år innan avtalet går ut annars förlängs det ytterligare en 

tioårsperiod.  

 

Övriga organisationsaspekter var att bolaget präglades av sitt privata majoritetsägande med 

stort privat inflytande och ett inte öppet förfarande. Den första styrelsen präglades av en 

sammanblandning av olika roller och beslutsfattande skedde i huvudsak genom kompromiss. 

 

• Intresse 

 

Från samtliga parter eftersträvades ett verktyg att hantera den ekonomiska kris som rådde i 

hamnbranschen. Intresset med partnerskapet var således lägre kostnader och 

stordriftsfördelar.  

 

De kommunala parterna betonar också ett allmänintresse genom kopplingen infrastruktur – 

näringsliv – jobb medan de privata aktörerna som företag hade ett egenintresse att gå med 

vinst. Här markeras den tydligaste skillnaden. 

 

 

 

                                                        
173 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
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• Koordinering 

 

Koordineringsdimensionen framkommer genom att det redan på förhandlingsstadiet saknades 

en entydig uppfattning om formerna för samarbetet och att bolaget genomgick en svår 

uppbyggnadsperiod då det var krävande att arbeta med olika företagskulturer. 

Koordineringsdimensionen belyses också genom att konsortialavtalet varit föremål för många 

diskussioner och att parterna ”värnar om det egna” och att ”egna plånboken går före bolaget”. 

Starkast betonas den kulturkrock som uppstod mellan hamnkulturen, den kommunala 

administrationen och det privata affärsintresset vilket genererade intressekonflikter och 

”kortslutning” i beslutsprocesser och utvecklingspotential. Den tydligaste skillnaden framkom 

i synen på bolagets resultat då de kommunala parterna inte hade ett vinstsyfte med 

Vänerhamn. Koordineringsdimensionen framkommer också genom att den privata sidan 

ombad en offentlig representant att lämna sammanträdeslokalen. Dimensionen belyses också 

genom citat som ”knölig”, ”konflikt med näringslivet” och genom att ”det var omöjligt att gå 

in i bolaget med så olika intressen” och att det offentliga inte begriper företagande.    

 

4.1.3 Kommentar 
   

Det faktum att bildandet av bolaget utgör ett formativt moment kan knappast ifrågasättas då 

detta utgjorde startpunkten för den fortsatta verksamheten.  

 

Syftena med partnerskapet Vänerhamn AB var från alla parter, staten, kommunerna och det 

privata näringslivet, vad som kan kallas traditionellt governanceteoretiska då en samverkan 

mellan berörda parter skulle leda till ett bättre hanterande av en hamnbransch i kris än om de 

skulle fortsätta med att agera ensamma på varsitt håll. När detta skulle omsättas i praktiken 

uppfylldes inte förväntningarna utan istället led partnerskapet av ”kortslutning” i 

beslutsprocesser och utvecklingspotential. Detta kan härledas till de respektive 

forskningsfrågorna där intresset med partnerskapet kan klassas som inte alls 

överensstämmande då det tydligt betonas att kommunerna drevs av ett allmänintresse medan 

det privata näringslivet drevs av ett egenintresse. De närmast naturliga intressen som 

identifierades i studiens inledning gällande hamnavgifter och arrenden förekom också i 

empirin och precis som förväntat uppstod motsättningar gällande dessa frågor men som en del 

i en bredare problematik. Även om det i botten fanns ett sammanfallande intresse med en mer 
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slagkraftig och effektiv Vänersjöfart så framkommer så tydliga intressemotsättningar på den 

ovan berörda punkten om allmänintresse kontra egenintresse att det är omöjligt att göra en 

annan klassificering än den som gjorts. Detta kan också härledas till den 

koordineringsproblematik som belyses vilken inte heller kan klassas som annat än påtaglig då 

detta framkommer genom uttryck som ”kulturkrock”, ”intressekonflikter”, ständigt 

kompromissande och ”konflikt med näringslivet”. För att återkoppla till teorin är detta 

orsakerna till företagets initiala problem då det inte fungerade eftersom partnerskapet inte var 

förankrat på samma sätt hos alla parter. 

 

Vad det gäller organiseringen kan partnerskapet utifrån dess status som aktiebolag inte klassas 

som annat än en icke tidsbgränsad – formell organisation även om det ska påpekas att den 

första styrelsen präglades av en sammanblandning av roller. 

 

Ovan förda resonemang belyser tydliga och klara klassificeringar och uppfattningen är den att 

empirin är så uppenbar vad det gäller dessa dimensioner att ställningstagandena knappast kan 

ifrågasättas.     

 

4. 2 Uppsägning av konsortialavtalet/ Väneröverenskommelsen 2002 

4.2.1 Formativt moment 
 

• Något gjorde att verksamheten inte kunde fortsätta som vanligt. 

 

Påtagliga omvärldsförändringar med direkt påverkan på bolagets verksamhet inträffade och 

ledde till att förutsättningarna förändrades. Även om grundkonceptet för Vänerhamns 

verksamhet fanns kvar så var konsortialavtalet ej längre lämpligt och därför fattades det beslut 

om att avtalet skulle upphöra att gälla.174 Detta hade föregåtts av att det i april 2002 tillsatts en 

statlig förhandlingsman kring förutsättningarna för Vänersjöfarten och i augusti samma år 

togs det fram ett förslag till en ny överenskommelse för att ytterligare förbättra 

förutsättningarna för Vänersjöfarten. Den av förhandlingsmannen genomförda utredningen 

fastslog att de största hamnkunderna, rederierna Ahlmarks och Thun, inte samtidigt kunde 

                                                        
174 Protokoll Kommunfullmäktige Karlstad Kommun, 16 maj, 2002, Dnr KS-2002-0196 
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vara delägare i bolaget. Förslag till ersättare av dessa parter var regionstyrelserna i Värmland 

och Västra Götaland för mer samordning med planering av övrig transportinfrastruktur.175 

 

Utredningen påpekade också att dagens ordning med hamnkommunernas vetorätt gällande 

förslag till förändringar av verksamheten resulterade i att den lokala hänsynen tagit över i 

förhållande till helheten för Vänerhamns utveckling. Företaget måste styras på ett sätt som 

tillåter full affärsmässighet.176 De aktuella kommunerna tillsammans med Region Värmland 

och Västra Götalandsregionen omarbetade sedan detta förslag men någon slutlig lösning 

kunde inte nås men efter fortsatta förhandlingar nåddes tillslut en överenskommelse.177  

 

• Det var då tvunget att göras vissa val. (Förändring var således möjlig.) 

 

Det centrala här var valet att ersätta konsortialavtalet med det som kom att benämnas som 

Väneröverenskommelsen vilken innebar att ägarbilden i bolaget förändrades genom att de 

privata aktieägarna Ahlmarks och Thun överlåter sina aktier till de offentliga parterna. Genom 

uppsägningen av konsortialavtalet upphör också arrendeavtalen.178  

 

• Dessa val hade betydelse för den fortsatta processen. 

 

Ett nytt avtal innebar givetvis nya ramar för verksamheten och det centrala är bolagets nya 

ägarbild med de offentliga parterna som majoritetsägare istället för ett privat 

majoritetsägande. Detta hade betydelse för verksamheten på så sätt att de kvarvarande 

parterna nu hade i princip samma syfte med bolaget vilket var att utveckla infrastrukturen i 

Vänern för att det skulle ge jobbtillfällen och en fördyrande hamnverksamhet och sjöfart var 

inte till gagn för näringslivet.179 Detta belyses också av parter från den privata sidan då 

övergången från privat majoritetsägande till offentligt majoritetsägande gjorde ”det enklare 

för bolaget”.180 Detta hade betydelse för den fortsatta processen genom en helt annan 

effektivitet som resulterade i att ”stordåd” kunde uppnås genom att mindre tid ägnades åt 

                                                        
175 Näringsdepartementet., Vänersjöfarten kan förbättras om alla bidrar, 12 augusti, 2002, Karlstad Kommun Dnr KS-2002-
0527 
176 Ibid. 
177 Protokoll Kommunfullmäktige Karlstad Kommun, 16 december, 2002, Dnr KS-2002-0527 
178 Ibid. 
179 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
180 Campbell, G., (27 april, 2010) 
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intressemotsättningar.181 Det belyses även genom en tid ”före och efter 

Väneröverenskommelsen” där tiden före präglades av oklarheter och privata och offentliga 

intressen kolliderade och drog inte åt samma håll. Nu efter Väneröverenskommelsen så finns 

inte sådana ”bekymmer” utan det är lätt att komma överens och det är ett väl fungerande 

bolag.182 

 

Vid påpekandet om ökad effektivitet genom ett offentligt majoritetsägande betonades det att 

det är en myt att det privata, som ogranskade, skulle vara mer effektiva än det offentliga. 

Jämförelsen fortsätter genom att belysa att det offentliga jobbar med tiotusentals 

uppdragsgivare medan det privata ofta jobbar mot en mer koncentrerad och enhetlig skara 

uppdragsgivare. Beslutsfattandet inom det offentliga kan ta tid med den ”går inte blixtrande 

snabbt” i större koncerner heller då stora beslut blir styrelsefrågor. Jämförbara beslut kan i 

offentlig regi fattas på lägre nivå genom att besluten sker på delegation.183 Privata parter 

benämner detta genom att man vet om att den kommunala byråkratiska processen kan ta tid 

men med kommunen som ägare är det nödvändigt att man går den vägen och inget som 

upplevs som problematiskt.184 Kommunen har som samhällsbyggare också en annan bredd i 

uppdraget då den jobbar med flertalet aspekter som personal, miljö, ekonomi och jämställdhet 

i vad som beskrivs som den ”mänskliga sidan av saken”. Kommunen är också tränad i att se 

många perspektiv, vana att väga av intressekonflikter och försvara de val som görs.185 

 

Privata parter belyser också det offentliga i positiva ordalag genom att kommunerna vet hur 

det offentliga fungerar och ”det är en styrka att ha kommunen bakom sig” speciellt vad det 

gäller dess kontakter och vid lobbying i vissa frågor när detta blir aktuellt.186   

 

Valet med den tydliga rollfördelningen påverkade de fortsatta processerna som så att det blev 

mer ordning på uppdragen och relationerna till kunderna (tidigare delägare) beskrivs som 

normal och mer affärsmässig och kundinriktad. Väneröverenskommelsen innebär också att 

man blev mer av ett bolag vilket medförde mer enhetlighet och det arbetades mer 

sammansatt.187 

                                                        
181 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
182 Eliasson, B., (21 maj, 2010) 
183 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
184 Campbell, G., (27 april, 2010) 
185 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
186 Campbell, G., (27 april, 2010) 
187 Ibid. 
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4.2.2 Klassindelning 
 

• Organisering 

 

Vänerhamn är fortfarande ett aktiebolag vilket innebär att partnerskapet har en fasställd 

budget, verksamhetsplan och styrelse. Som aktiebolag förekommer det inte endast under en 

avgränsad tidsperiod. 

 

Övriga organisationsaspekter var dels det centrala att de största hamnkunderna inte längre 

samtidigt var delägare i företaget utan bolaget nu hade ett offentligt majoritetsägande och 

präglades av kommunal miljö, vilket belystes som ”enklare för bolaget”. Annat som 

framkommit var betonande av effektivitet, mer enhetlighet och ett mer sammansatt bolag. 

 

• Intresse 

 

Det som framkommer vid detta skede gällande denna dimension uttrycks genom att samtliga 

parters intresse kan härledas till allmänintresset att utveckla vänersjöfartens infrastruktur för 

näringsliv och arbetstillfällen.  

 

• Koordinering 

 

Koordineringsdimensionen betonas här med uttryck som effektivt och att påtagligt mycket 

mindre tid ägnades åt intressemotsättningar. Relationen till det privata näringslivet beskrivs 

som ”normalt”, ”affärsmässigt” och ”kundinriktat”.  

 

4.2.3 Kommentar 
 
Uppfattningen är den att det tydligt framkommer att Väneröverenskommelsen innebar ett 

formativt moment då de förändringar som valdes ledde till att bolaget nu uträttade ”stordåd” 

vilket också belyser att det är en positiv utveckling partnerskapet genomgått. Av de centrala 

förändringar som genomfördes är övergången från ett privat majoritetsägande till ett offentligt 

majoritetsäganade det centrala. Detta innebar att partnerskapet kom att präglas av en 

kommunal miljö vilket kan härledas till att parternas intresse med partnerskapet nu kan 

klassas som närmast överensstämmande och koordineringsproblematiken kan klassas som 
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närmast obefintlig. Detta måste också uppfattas som uppenbart genom samtliga parters 

betoning av ökad effektivitet, mindre tid åt intressekonflikter och att det blivit ”enklare för 

bolaget”. Klassificeringen blir ännu mer säkerställd genom jämförelse med den empiriska 

bilden vid det föregående formativa momentet vilket också visar på partnerskapets positiva 

utveckling då det faktiskt gått från en ytterlighet till en annan. För samma koppling till teorin 

som tidigare visar detta att mer överensstämmande intressen hänger samman med mindre 

koordineringsproblematik och att det i sin tur hänger samman med ett effektivare partnerskap. 

 

Bolaget är fortfarande ett aktiebolag vilket innebär att det fortfarande är en icke tidsbegränsad 

– formell organisation men utifrån det föregående formativa momentet och 

förändringssynpunkten så beskrivs nu ett mer enhetligt och sammansatt bolag vilket således 

kan visa på att det blivit mera formellt.  

 

Utifrån den förändring och den utveckling som skett vad det gäller intresse- och 

koordineringsdimensioner och utifrån det som framkommer i empirin är uppfattningen att 

någon annan klassificering inte kan göras vilket visar på en forskningsmässig hållbarhet. 

 

Andra intressanta aspekter som framkommit är uppfattningen att det privata skulle göra det 

offentliga mer effektivt är en myt vilket motsäger governanceteorins betoning på 

privatoffentlig samverkan något. Vänerhamns utveckling kan till viss del sägas underbygga 

detta ställningstagande då partnerskapet blivit bättre vid mindre sammanblandning mellan det 

offentliga och det privata.  

  

4.3 Strukturplan/ Aktieomfördelning 2004 

4.3.1 Formativt moment 
 

• Något gjorde att verksamheten inte kunde fortsätta som vanligt. 

 

Aktieöverlåtelsen från de privata parterna till de offentliga i samband med 

Väneröverenskommelsen innebar en så kallad intermissfördelning av redaraktierna och 

skedde till kommunerna i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Vid 

Väneröverenskommelsen fastslogs det också att efter en av Vänerhamn AB upprättad 

strukturplan skulle denna fördelning justeras. Uppfattningen var den att aktieomfördelningen 
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borde uppnå en mer ändamålsenlig ägarstruktur som baserades på de olika hamnarnas relativa 

betydelse i form av godsvolymer och resultat och skulle även syfta till att uppnå en lämplig 

balans av de olika kommunernas inflytande.188  

 

• Det var då tvunget att göras vissa val. (Förändring var således möjlig.) 

 

Strukturplanen innebar ett val att rationalisera verksamheten för att uppnå kostnadssänkningar 

och resulterade i en nedläggning av hamnverksamheten i Mariestad och Åmål samt en 

utökning av hamnverksamheten i Lidköping vilken stått för Vänerhamn AB:s huvudsakliga 

vinstmedel. Mariestad och Åmål överlät därav sina samtliga intermissaktier och övriga 

kommuner, med undantag av Vänersborgs kommun, överlät dessa aktier i proportion till sitt 

tidigare innehav. All överlåtelse skedde till Lidköpings kommun. Lantmännen och 

Lidköpings kommun uttryckte i samband med detta en önskan till att utöka sitt ägande 

ytterligare.  Vänerhamn AB kom då att uppnå sin nuvarande ägarstruktur.189 

 

Det genomfördes även annan rationalisering genom att det ”rensades upp ytterligare” vilket 

ledde till bättre struktur mellan styrelse, bolagsstämma och VD.190  

 

• Dessa val hade betydelse för den fortsatta processen. 

 

Detta påverkade den fortsatta processen på så sätt att renodlingen av roller gjorde det 

ytterligare ”enklare” för bolaget och förfarandet blev påtagligt mycket bättre och det blev 

”klart varför man är där” vilket beskrivs som otroligt viktigt.191  Det lyfts också fram att det 

sågs mer till helheten.192 

 

Uppfattningen från samtliga parter är att bolaget fyllt sitt syfte193 och att det är lyckat och att 

aktörerna är nöjda med samarbetet194 och det beskrivs som ett ”vinnande koncept”.195 Det är 

ett proffsigt196 och sunt197 bolag som går väldigt bra ekonomiskt198, sett till årsredovisningen 

                                                        
188 Karlstad Kommun., Ägarfrågor i Vänerhamn AB, 16 augusti, 2004, Dnr KS-2004-0305 
189 Lidköpings Kommun., Fördelning av aktier i Vänerhamn AB, 18 mars, 2004, Karlstad Kommun Dnr KS-2002-0527 
190 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
191 Ibid. 
192 Eliasson, B., (21 maj, 2010) 
193 Eliasson, B., (21 maj, 2010) & Hedvall, K., (3 maj, 2010) 
194 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
195 Eliasson, B., (21 maj, 2010) 
196 Campbell, G., (27 april, 2010) 
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har bolaget ”några bra år bakom sig”199 och bolaget har nu också en bra kultur präglat av 

kommunal miljö.200  

 

Nedläggningen av Åmåls hamn och ökat inflytande för Lidköpings kommun påverkade inte 

processen negativt utan den präglades fortsatt av bra samsyn. Jämfört med hur de privata 

parterna hanterade den tidigare aktieöverlåtelsen så hanterade Åmål detta bättre, ”politiker har 

lättare att se långsiktigt”, det privata beskrivs som otåligt.201 Detta betonas också av Åmåls 

kommun genom att det inte fanns någon egen agenda från kommunen och nedläggningen 

uppfattades inte som konstig, ekonomin är det som styr.202 Det betonas också att Karlstad som 

den stora kommunen inte agerar som någon ”storebror” och inte dominerar samarbetet.203  

 

Åmåls val att fortsätta vara med i bolaget beror på gemenskap204 och för att lyssna och ”vara 

med på banan vid en ny vår för sjöfarten” vilket kan sammanfattas i ett bevakande intresse. 

Valet att vara kvar i Vänerhamn beror också på de stordriftsfördelar som Vänerhamn innebär 

och bolagets kontakter och expertkunskap. Vid nya företeelser så som nystiftade lagar är 

verksamheten ”mer på tå i större hamnar” och Åmål drar nytta av det eftersom det är onödigt 

att ”uppfinna hjulet en gång till”.205 

 

4.3.2 Klassindelning 
 

• Organisering 

 

Vänerhamn är fortfarande ett aktiebolag vilket innebär att partnerskapet har en fasställd 

budget, verksamhetsplan och styrelse. Som aktiebolag är bolaget heller inte verksamt endast 

under en avgränsad tidsperiod. 

 

                                                        
197 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
198 Campbell, G., (27 april, 2010) 
199 Eliasson, B., (21 maj, 2010) 
200 Sandborgh, A., (6 maj, 2010) 
201 Ibid. 
202 Andersson, O., (28 april, 2010) 
203 Eliasson, B., (21 maj, 2010) 
204 Campbell, G., (27 april, 2010) 
205 Andersson, O., (28 april, 2010) 
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Övriga organisationsaspekter var en mer ändamålsenlig ägarstruktur i relation till hamnarnas 

relativa betydelse i form av hur framgångsrik hamnen är. Ytterligare rationalisering av 

verksamheten betonades också genom att det ”rensats upp” i bolaget och bättre struktur 

mellan styrelse, bolagsstämma och VD hade åstadkommits. 

 

• Intresse 

 

Det betonas att intresset inte ändrats utan uppfattningen är att bolaget uppfyllt sitt syfte. 

Intressedimensionen belyses också genom att kommunerna inte driver någon egen agenda.  

 

Åmål har med sitt passiva ägarskap ett bevakande intresse för att vara med på banan ”vid en 

ny vår för sjöfarten” och för att utnyttja Vänerhamns expertkunskaper och kontaktnät.  

 

• Koordinering 

 

Dimensionen framkommer här genom uttryck som ”enklare”, ”klart varför man är där” och 

genom att samsynen mellan parterna poängteras. Det betonas även att Åmåls kommun och 

Lidköpings kommun hanterade nedläggningen av hamnen respektive ökat inflytande på ett 

bra sätt som inte påverkade verksamheten.   

 

4.3.3 Kommentar 
 

Detta formativa moment har inte varit lika påtagligt avgörande för verksamhetens positiva 

utveckling som den föregående Väneröverenskommelsen men har ändå identifierats som ett 

sådant för att nedläggning av två hamnverksamheter är stora och definitiva beslut.  

 

Vid detta skede framhålls ingen intresseförskjutning och inte heller att någon ny 

koordineringsproblematik hade uppstått vilket innebär att klassificeringen blir densamma som 

vid föregående formativa moment. Intressena är fortfarande närmast överensstämmande 

vilket visar sig bland annat genom att Åmål ser till ett allmänintresse när de inte driver någon 

egen agenda utan accepterar nedläggningen av hamnen. Koordineringsproblematiken är 

fortsatt närmast obefintlig vilket bland annat visas genom att en fortsatt samsyn präglar 

samarbetet.  
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Den förändring som iakttagits är att bolaget är än mer formellt genom rationaliseringen som 

innebar en bättre struktur mellan styrelse, bolagsstämma och VD även om klassificeringen, på 

grund av indikatorerna på de olika klasserna, ligger kvar vid icke tidsbegränsad – formell.  

 

Uppfattningen här är som tidigare att ingen annan klassificering än den som här gjorts skulle 

kunna föreligga utifrån det empiriska material som presenterats. 
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5. Analys 
 

Syftet med studien var att använda governanceteori och historisk institutionalism för att 

försöka förstå den positiva utveckling som partnerskapet Vänerhamn genomgått och genom 

detta försöka bidra till förståelsen för privatoffentlig samverkan i allmänhet. 

 

Utvecklingen kartlades med utgångspunkt i historisk institutionalism och tre så kallade 

formativa moment identifierades utifrån att vid varje sådant formativt moment så har det 

gjorts vissa val som hade betydelse för bolagets fortsatta process. Eftersom själva samverkan i 

partnerskapet skulle förstås utifrån governanceteorin så undersöktes tre centrala dimensioner 

från denna teori vid varje formativt moment för att se om dessa kunde hänga samman med de 

val som genomförts och på så sätt också påverkat bolagets fortsatta process.  

 

De centrala dimensioner som undersöktes var hur partnerskapet var organiserat, till vilken 

grad parternas intresse med partnerskapet var överensstämmande och till vilken grad det 

förelåg koordineringsproblematik inom samarbetet.  

 

Det första formativa momentet var givetvis bolagets bildande där vägen med privatoffentlig 

samverkan valdes. Även om det betonades att samarbetet var påtvingat och ”skedde under 

galgen” så fanns ändå ett alternativ att avböja statens krav även om behovet av statligt stöd 

givetvis var betydelsefullt. I empirin framkommer ändå en positiv inställning till 

privatoffentlig samverkan då uppfattningen tycktes vara att samarbete är vad som skapar 

handlingskraft och det förelåg en vilja att utnyttja att de olika sfärerna kompletterar varandra 

för att nå ett bättre resultat. Detta kan givetvis bero på, som också uttrycktes av en av 

informanterna, att privatoffentlig samverkan är ”trendigt” och genom det genomslag som 

privatoffentlig samverkan fått under de senaste åren så kan det ha bidragit till att det var en 

uppfattning som skulle innehas och inte något som ifrågasattes. Genom statens tydliga krav på 

just sådan samverkan kan det vara så att denna uppfattning förelåg även där.  

 

Valet som gjordes, baserat på det ovan anförda, ledde då till att ett privatoffentligt partnerskap 

bildades med 55 procent privat ägande delat på tre aktörer och 45 procent offentligt ägande 

delat på sju aktörer.  
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Trots den positiva uppfattning om privatoffentlig samverkan som förelåg som till viss del kan 

sägas vara ett överensstämmande intresse så visas det på att det fanns tydliga 

intressemotsättningar i bolagets första skede då kommunerna hade ett allmänintresse medan 

företagen drevs av egenintresset att gå med vinst. Intressemotsättningarna framkom tydligast 

vid två punkter, synen på bolagets resultat och synen på företagets öppenhet. Det faktum att 

intressemotsättningarna var som störst vid dessa punkter är inte alls konstigt då det kan 

härledas tillbaka till just allmänintresse respektive egenintresse. Resultat och bolagssekretess 

grundar sig givetvis på ett egenintresse att gå med så stor vinst som möjligt medan 

allmänintresse och öppenhet också kan sägas vara sammanlänkat. Dessa två komponenter är 

också själva kärnpunkten i privat respektive offentlig verksamhet så att just dessa intressen 

var de som förfäktades som mest är inte heller märkligt. Detta menar också governanceteorin 

när problematiken med vilka normer och föreställningar som ska vara gällande i samarbetet 

diskuteras och hur en koordinering som ska leda till balans och att alla strävar mot samma mål 

ska åstadkommas. Den tydliga intressekonflikten som uppstod beror också på partnerskapens 

karaktäristika då det ska vara en jämställd relation där alla parter är principaler, de ska således 

förhandla för sin egen vinning och fördel och då fortsätter dessa grundläggande egna intressen 

att vara primära framför samarbetsaspekten. Intressena med partnerskapet var således efter det 

första formativa momentet baserat på detta inte alls överensstämmande.  

 

Detta i sin tur medförde, på grund av intressenas oförenlighet, att det förelåg påtaglig 

koordineringsproblematik då de kulturkrockar som de här intressemotsättningarna innebar 

ledde till ”kortslutning” i beslutsprocesser och utvecklingspotential och bolaget präglades av 

ett ständigt kompromissande vilket inte var fördelaktigt för verksamheten. 

 

Kausala mekanismer är alltid svåra att fastställa men det är mer sannolikt att påtagliga 

intressemotsättningar leder till påtaglig koordineringsproblematik än att påtaglig 

koordineringsproblematik leder till intressemotsättningar eftersom att vid arbete åt samma 

mål torde det vara lättare att samarbeta. Detta är också en av governanceteorins avgörande 

punkter, vikten av att förankra verksamheten hos alla deltagare, vilket är svårt om intressena 

är påtagligt avvikande. Beslutsfattande bör också vara konsensusbetonat (ej 

kompromissbetonat) och förväntningarna på samarbetet påverkas också av vilken uppfattning 

de berörda aktörerna har om arbetets resultat. Detta är också en av partnerskapets paradoxer 

hur en avvägning mellan självständiga aktörer ska åstadkommas och här lyckades det inte.  

 



       57     

Eftersom avsikten var att göra en teorikonsumerande studie så behöver inte en diskussion 

föras om andra tänkbara faktorer som kunnat påverka och vara i samband med dessa 

dimensioner då det centrala här var den berörda teorins tillämpbarhet och Vänerhamns 

situation vid det första formativa momentet motsvarar teorins uppfattningar mycket bra.           

 

Vad det gäller den första forskningsfrågan, om partnerskapets organisering, så är det eftersom 

det är ett aktiebolag, omöjligt att klassificera det som något annat än ett icke tidsbegränsat – 

formellt partnerskap även om det funnits vissa informella inslag i förhållande till den senare 

organiseringen av partnerskapet vilket belyses vid de kommande formativa momenten. 

 

Nästa avgörande händelse var Väneröverenskommelsen och de val som gjordes där ändrade 

verksamheten radikalt då bolaget gick från ”kortslutning” i beslutsprocesser och 

utvecklingspotential till att uträtta ”stordåd”.  

 

De privata parterna lämnade bolaget genom en aktieöverlåtelse så när som på Lantmännens 

åttaprocentiga ägande vilket medförde att näringslivets egenintresse försvann och att det 

endast var kvar offentliga parter som alla hade allmänintresset som det centrala. Parternas 

intresse med partnerskapet var således nu närmast överensstämmande.  

 

Precis som teorin menar bidrog detta till att reducera den koordineringsproblematik som 

förelåg och denna dimension klassas nu som närmast obefintlig på grund av den samsyn som 

präglat bolaget. När mindre tid ägnades åt intressemotsättningar blev bolaget mer effektivt 

och dessa ”stordåd” kunde uträttas.   

 

Det är fortfarande ett icke tidsbegränsat – formellt partnerskap men utifrån 

förändringssynpunkten betonas det här att rollerna renodlades vilket gjorde det enklare för 

bolaget vilken kan tolkas som en ytterligare formalisering. Även om Vänerhamn genom sin 

status som aktiebolag alltid varit ett formellt partnerskap kan den utveckling som skett till allt 

mer formaliserat kunna visa på teorins uppfattning att en informell organisation är till fördel 

för de privata aktörerna medan en formell organisering är till fördel för de offentliga 

aktörerna. Till en början vid det mindre formaliserade partnerskapet benämns verksamheten 

som tydligt skild från kommunen och att det politiska inflytandet var minimalt.  
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Ovan förda resonemang underbyggs ytterligare genom det tredje och sista formativa 

momentet då det fortfarande är kommunalt majoritetsägande och att intresse- och 

koordineringsklassificeringen ligger kvar vid det för partnerkapet mest fördelaktiga klasserna. 

Detta är anmärkningsvärt då nedläggningen av hamnverksamheten i Åmål och Mariestad, 

vilken var huvudorsaken till att skeendet identifierats som ett formativt moment, verkligen 

kunde varit en sådan företeelse som lett till mer koordineringsproblematik då Åmål kunde sett 

mer till lokala intressen och velat ha kvar sin hamnverksamhet. Återigen framkommer det att 

allmänintresset är det väsentliga och centrala för de offentliga aktörerna då kommunen säger 

sig inte driva någon egen agenda och accepterade nedläggningen långt bättre än de privata 

parterna hanterade sin aktieöverlåtelse. Detta trots att det i inledningsskedet uttryckts en 

rädsla för nedläggningen av trafiksvaga hamnar. 

 

Eftersom allmänintresset hos och samsynen mellan de offentliga parterna så starkt betonats i 

empirin har ingen diskussion förts om att kommunerna också kan drivas av ett egenintresse, 

att se till den egna kommunens lokala hänsyn. Detta framkommer på ett ställe gällande en 

fråga om kommunernas vetorätt men har inte diskuterats ytterligare eftersom det i övrigt i 

empirin så tydligt betonas att kommunerna inte driver någon egen agenda och att samarbetet i 

partnerskapet fungerar bra.  

 

Arbetet med slutna forskningsfrågor gör analysen av det empiriska materialet något begränsad 

utifrån de analysverktyg och den analytiska strategi som använts och därför ska diskussionen 

öppnas upp vilket också är nödvändigt för att utvidga diskussionen till förhållanden utanför 

det specifika fallet Vänerhamn.   

 

Det intressanta är att partnerskapet förändrades och blev mer effektivt och fungerande vid 

övergången från ett mer ”klassiskt” privatoffentligt partnerskap med aktörer från både 

näringsliv och den offentliga sidan till vad som kan sägas vara mer av enbart kommunal 

samverkan liknande den som förekommer i exempelvis gemensamma nämnder och 

kommunalförbund. Detta underbygger governanceteorins uppfattning att samverkan skapar 

handlingskraft men går emot att samverkan mellan sfärerna skulle resultera i att det privata 

effektiviserar det offentliga och det offentliga gör det privata mer ansvarstagande. Det här 

fallet visar på att de olika kulturerna inte kunnat tas tillvara på grund av de kulturkrockar som 

sammanblandningen innebar utan istället blev det ”kortslutning” på grund av sfärernas 

oförenlighet. Oförenligheten mellan de offentligas allmänintresse och det privatas 
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egenbaserade vinstintresse är, som ovan belysts, inget konstigt på grund av den 

grundläggande karaktär det har i respektive verksamhet men frågan är vad oförenligheten 

beror på. Detta kan ha att göra med att trots en positiv uppfattning om privatoffentlig 

samverkan så är samhället fortfarande präglat av en governmentkontext. Det traditionella och 

under lång tid närmast självklara har varit en åtskillnad mellan offentligt och privat just på 

grund av skillnaden i allmänintresse och egenintresse och att då plötsligt tänka om och börja 

samutnyttja de olika kvalitéerna är inte helt enkelt.  

 

Hela ansvars- och demokratidebatten gällande privatoffentliga partnerskap grundar sig på att 

dessa enheter sätts in i en kontext som är så starkt präglad av representativ demokrati och 

dessa två är helt enkelt inte kompatibla med varandra. Eftersom detta är så tydligt 

framkommande där, så vore det märkligt om inte det icke kompatibla framkom även inom 

andra perspektiv som till exempel samverkan i partnerskapen. Uppfattningen är att 

Vänerhamn visar på detta till exempel genom det som framkommit i empirin, att det 

offentliga inte begriper företagande, det kommunala står för den mänskliga sidan av saken 

och att det privata närmast utnyttjar det offentliga för att gå in och finansiera och ta ansvar för 

verksamheter de inte ensamma vågar satsa på, på grund av att sådana områden verkar 

uppfattas som traditionellt offentliga.  

 

Det som kan sägas vara det mest spektakulära som framkommit i empirin kan härledas till 

ovan förda diskussion om motsättningarna mellan de olika samhälleliga sfärerna och det är 

uppfattningen om att det är en myt att det privata skulle göra det offentliga mer effektivt. 

Denna uppfattning går emot hela governanceteorin då det centrala där är att det offentliga inte 

ensamt klarar av dagens komplexa frågor utan måste ta hjälp av exempelvis det privata 

näringslivet för att just bli mer effektivt. Det som betonas i empirin om att det offentliga med 

sina många uppdragsgivare och berörande av en mängd olika aspekter är mera mångfacetterat 

och har en vana av att se till många perspektiv och väga av intressekonflikter är givetvis 

korrekt. Vänerhamn kan till viss del sägas vara ett bevis för detta ställningstagande då bolaget 

genomgick en ansenlig utveckling när det privata inflytandet reducerades och det i princip 

endast var kommunala parter inblandade. Detta skulle förändra den ovan förda analysen totalt 

då governanceteorin inte alls blir tillämpar eftersom teorins grunduppfattning faller.  

 

Ett sådant ställningstagande blir något drastiskt och blir heller inte relevant då det centrala var 

att försöka förstå utvecklingen utifrån governanceteorin och då använda centrala dimensoner 
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som skulle kunnat påverka och som det visats ovan har empirin utifrån den approachen 

bekräftat teorins tillämpbarhet. Det som visats genom upplägget på studien är att den centrala 

orsaken till att partnerskapet inte varit effektivt är intressemotsättningar och 

koordineringsproblematik och inte att det offentliga skulle klara sig bättre utan det privata. 

Faktumet att fallet Vänerhamn till viss del ändå visar på detta kan nog mer härledas till det 

som diskuterats att de helt enkelt inte är kompatibla med varandra för att parterna fortfarande 

är så präglade av en governmentkontext vilket också anses framkomma i empirin. 

 

Just kompatibelaspekten behöver inte endast vara den bidragande orsaken. Utifrån teorin var 

en avgörande aspekt organiseringen av partnerskapet vilken påverkade vilken dynamik som 

utvecklades i samarbetet och denna uppfattning låg till grund för formuleringen av 

forskningsfrågan om hur partnerskapet organiserats. Förhoppningen var att utvecklingen som 

partnerskapet gjort också skulle kunna härledas till olika typer av organisering. Till exempel 

att övergången från ett formellt partnerskap till ett informellt partnerskap skedde när 

koordineringsproblematiken upphörde och så vidare. På grund av de olika klasserna (som 

också hämtades från teorin) kunde ingen annan klassificering göras utifrån Vänerhamns status 

som aktiebolag och därför blir resultatet på denna fråga inte särskilt användbart mer än på det 

sätt som redan diskuterats om den ökade formaliseringen som partnerskapet genomgått. Det 

fastställdes också inledningsvis att organisationsfrågan skulle ses mer som en kontrollfråga 

för att kunna uppmärksamma sådant som ovan diskuterats.  

 

Det som kan sägas är att relationerna till det privata näringslivet, efter deras uttåg ur 

partnerskapet, är mer affärsmässigt och kundinriktat och detta kan återknytas till teorins 

mening om tidsbegränsade och formella partnerskap vilka karaktäriseras mer av en beställare 

– utföraremodell där det privata ges en underordnad roll gentemot det offentliga vilket 

förankrar det offentligas hierarki. Kundrelationen kan också till viss del sägas förankra en 

sådan hierarki och en sådan förankring visar återigen på en governmentpräglad kontext. Det 

påpekas att den nuvarande relationen är mer normal och konfliktfri vilket kan bero just på 

grund av governmentuppfattningen.  

 

Just resonemanget om att det fortfarande råder en governmentkontext kan kopplas till det 

governanceteorin menar om att det offentlig aldrig kan vara en neutral aktör genom 

exempelvis dess legala makt, finansiella tillgångar, utbredning i samhället och så vidare. 

Detta motsäger teorin något och leder till att en viss governmentuppfattning alltid är förankrad 
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och det gör givetvis privatoffentlig samverkan ännu svårare utifrån det som lyfts fram här. 

Teorin säger också att det vanliga är att de privata aktörerna uppfattar relationen privat – 

offentligt ur ett governmentperspektiv medan det offentliga uppfattar relationen mer ur ett 

governanceperspektiv men i fallet Vänerhamn är således båda parter präglade av den 

förstnämnda uppfattningen.     

 

Det som hade gjort studien verkligt intressant speciellt för governanceteorin och för 

privatoffentlig samverkan i allmänhet vore om utvecklingen till närmast överensstämmande 

intressen och närmast obefintlig koordineringsproblematik hade skett med samma aktörer 

inblandade, att Vänerhamn skulle ha lyckats åstadkomma detta utan att utesluta de privata 

aktörerna. Det hade då varit intressant att försöka kartlägga vad som gjorts i partnerskapet 

som skulle kunnat påverka dessa dimensioner och hur parterna lyckats bli mer samspelta 

eftersom detta är något av teorins grundproblem. Utifrån studiens empiri kan ingen sådan 

analys göras eftersom det enda som tydligt framkommer som kan kopplas till utvecklingen är 

reduceringen av ett av de dominerande intressena. Eftersom det framstår som det ”enda sättet” 

är det enda det kan tyda på det redan framförda, att de olika sfärerna trots 

samhällsutvecklingen inte är kompatibla med varandra och således inte mogna för samarbete.   

 

Övriga aspekter som framkommit är att det finns vissa så kallade metagovernanceteoretiska 

aspekter inblandade vilket nämndes i studiens inledning. Vänersjöfarten är en så stor del av 

svensk nationell infrastruktur så det skulle kunna vara en statlig fråga (vilket myndigheten 

Sjöfartsverkets delaktighet i vänersammanhang visar på) men staten har ändå valt att flytta 

ned detta ansvar på de kommunala aktörerna vilket kan tyda på en viss statlig överbelastning 

(government overload). Detta kan också visa på en viss authority migration där lokala enheter 

vinner inflytande. Ur ett flernivå-perspektiv visar det också på att staten ändå vägrar släppa 

kontrollen genom de statliga utredningarna och de krav som ställs där. 

 

Flernivåperspektivet hänger också ihop med att parterna till viss del tvingats in i partnerskapet 

vilket givetvis förstärker koordineringsproblematiken på ett annat sätt än om samarbetet 

initierats frivilligt. Uppfattningen är ändå att om de hade haft mer överensstämmande 

intressen så hade det påtvingade samarbetet spelat mindre roll och det är just det offentligas 

och det privatas olika kulturer som är upphov till problemen med partnerskapet vilket i sin tur, 

som visat, kan härledas till att partnerskapet ej är kompatibelt med governmentuppfattningen. 
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Andra analyser av empirin som kan göras utifrån teorin är uppfattningen om partnerskapet 

som verktyg vilken är tydligt framkommande i fallet med Vänerhamn då alla parter såg 

partnerksapet som ett verktyg för att hantera en hamnbransch i kris. Finansieringsaspekten är 

uppenbar genom de ekonomiska tillkortakommanden som krisen innebar och det var således 

nödvändigt att attrahera resurser från många olika aktörer. Styr- och påverkansaspekten 

framkommer också från det offentliga genom deras betoning av att de driver ”den mänskliga 

sidan av saken” vilket kan ses som ett försök till att få det privata att anamma detta och bli 

mer socialt ansvarstagande eftersom det var vad de ansågs som överordnat.  

 

Här kan en diskussion om att det just är hamnverksamhet och sjöfart som samarbetet gäller 

föras. Som komponent i ett samhälles infrastruktur och genom det dess inverkan och påverkan 

på exempelvis näringsliv och arbetstillfällen samt de miljöaspekter som det berör kan givetvis 

påverka att det offentliga betonar allmänintresset så hårt. Infrastruktur är allmänt sett ett 

traditionellt offentligt område och därför kanske ännu svårare att ”släppa ifrån sig” och därför 

kan det ickekompatibla bli än mer påtagligt än om samarbetet gällt ett mindre traditionellt 

offentligt område.   

 

De privata parterna har givetvis också en egen agenda, vilket de tydliga 

intressemotsättningarna visar på, och här framkommer då ytterligare en paradox då de parter 

som tas in i samarbetet för att ”förbättra” det offentliga också är de enheter som 

partnerskapets arbete till viss del syftar till. På grund av detta kan betoningen av 

problematiken med de privata parternas dubbla roller som både delägare och största kunder 

uppfattas något överdriven eftersom detta på ett eller annat sätt är vanligt förekommande i de 

flesta partnerskap då det är något av den här typen av samverkans dilemman. Den 

problematik som Vänerhamn led av här har, som studien visat, mer att göra med den 

kulturkrock som uppstod.   

 

På grund av den problematik som studien visar blev inte partnerskapsverktyget användbart 

och det kan då återkopplas till att intresse- och koordineringsdimensionerna är avgörande för 

partnerskapets framgång eller fall vilket governanceteorin också menar på och det 

teorikonsumerande syftet är således uppfyllt. 
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6. Slutsats och diskussion 
 

Genom analysen har följande svar på forskningsfrågorna uppnåtts och nedan presenteras en 

översikt av de slutsatser som kan dras av dessa vilket sedan utvecklas i den följande 

diskussionen.  

 

Bildandet av Vänerhamn 

 

Valet med privatoffentlig samverkan ledde till en sammanblandning av roller mellan just det 

privata och det offentliga vilket resulterade i en kulturkrock som ledde till nedan presenterade 

svar på forskningsfrågorna vilket i sin tur ledde till ett ineffektivt partnerskap. 

 

• Organisering: Icke tidsbegränsad – formell 

• Intressen: Inte alls överensstämmande 

• Koordineringsproblematik: Påtaglig 

 

Väneröverenskommelsen 

 

Valet med att utesluta det stora privata inflytandet i partnerskapet ledde till mer enhetlighet i 

form av att en kommunal miljö blev det förhärskande vilket resulterade i nedan presenterade 

svar på forskningsfrågorna vilket i sin tur ledde till ett effektivt partnerskap. 

 

• Organisering: Icke tidsbegränsad – formell 

• Intressen: Närmast överensstämmande 

• Koordineringsproblematik: Närmast obefintlig 

 

Strukturplan/Aktieöverlåtelse  

 

Resonemangen som ovan presenterats förstärks ytterligare genom att de val som skedde här 

inte påverkade partnerskapet gällande de i studien berörda dimensioner då den kommunala 

miljön fortsatt var det som präglade partnerskapet.  

 

• Organisering: Icke tidsbegränsad – formell 

• Intressen: Närmast överensstämmande 
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• Koordineringsproblematik: Närmast obefintlig 

 

Slutsatsen som kan dras genom det här kartlagda är att governanceteorin är tillämpbar för att 

förstå och visa på partnerskapet Vänerhamn AB:s utveckling och studiens syfte är således 

uppfyllt.  

 

Detta kan givetvis bero på en mängd olika faktorer då kausala mekanismer som påpekat alltid 

är svåra att fastställa men på grund av det teorikonsumerande spåret och utifrån det 

resonemang som förts i analysen, som bygger på det som framkommit i empirin, är det 

centrala den kulturkrock som uppstått där det offentliga och det privata har helt olika 

grundläggande föreställningar och normer och att dessa inte är kompatibla med varandra.  

 

Som det framkommit här och vilket framkommit på många andra ställen i 

partnerskapslitteraturen så är privatoffentlig samverkan svårt men frågan är om det är så svårt 

så det ska undvikas. Den vägen kan det till viss del sägas att Vänerhamn valde och 

partnerskapet blev som visat mycket mer effektivt när det privata inflytandet minskade men 

uppfattningen här är ändå, som teorin menar, att samverkan skapar handlingskraft och det är 

fördelaktigt att samutnyttja de olika kvalitéer som de olika sfärerna besitter. 

 

Som menat i analysen beror tillkortakommandena mycket på att både det offentliga och det 

privata är präglat av en governmentuppfattning och då blir privatoffentlig samverkan omöjligt 

eftersom government innebär ett statcentrerat statsskick med tydlig uppdelning och åtskillnad 

mellan sfärerna. Det centrala för att komma åt och kunna utnyttja partnerskap som de 

effektiva verktyg de kan vara är kunskap och förståelse för varandra och därför är det 

avgörande med brobyggande mellan politik och näringsliv för att få näringslivet att förstå den 

politiska miljön och för att få politiker att förstå näringslivets utgångspunkter. Då kommer det 

bli lättare att ta tillvara på varandras fördelar och på så sätt uppnå mer effektiva 

samhällslösningar. Detta är avgörande också för demokratiaspekten då demokrati ofta är lika 

med effektivitet i dagens samhälle och också det som ska legitimera partnerskapens krock 

med den representativa demokratin. 

 

För att återknyta till inledningens presentation av partnerskapslitteraturen som något tvådelad 

så är Vänerhamn ett typexempel på detta. En del i litearturen berör den positiva och 

nödvändiga kompletteringen mellan och samutnyttjandet av samhällets olika sfärer vilken ska 
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uppnå en helt annan effektivitet medan den andra delen berör att dessa sfärer varken är 

kompatibla med varandra eller med tidigare system vilket leder till bristfällighet. Denna 

tvådelning visar sig i detta fall då det enligt statens utredning faktiskt förelåg sådana positiva 

samverkansfaktorer men detta kunde inte utnyttjas på grund av kompatibelaspekten. Nu har 

visserligen Vänerhamn utvecklats till ett framgångsrikt bolag ändå men det är möjligt att det 

skulle varit än mer effektivt och framgångsrikt om samverkan hade lyckats och parterna hade 

lärt sig ta tillvara på varandras kvalitéer.  

 

Här kan en viss kritik riktas mot governanceteorin då fokus ligger just på att belysa fördelarna 

med samverkan, som ibland nästan beskrivs som en nödvändighet, samtidig som det målas 

upp en bild av att denna samverkan är svår att åstadkomma på grund av samhällssfärernas 

oförenlighet med varandra och samverkans oförenlighet med tidigare system. Det som kan 

kritiseras är att väldigt lite i teorin ägnas åt vad som faktiskt kan få denna samverkan att 

fungera. Som påpekats i analysen hade det varit intressant om det hade kunnat kartläggas vad 

i Vänerhamnprocesen som kunde varit bidragande till den positiva utveckling som inneburit 

mer samsyn och mindre koordinationsproblem men som visat framkom inget sådant. Istället 

blev det denna studie kan säga om partnerskap i allmänhet att kunskap om varandra är centralt 

för att få samverkan att fungera och således är studiens andra syfte uppfyllt.  

 

För detta brobyggande mellan samhällssfärerna är givetvis försök att mötas i 

partnerskapsarrangemang fördelaktigt då aktörer från de olika sfärerna möts men då kanske 

ett mer löst sammansatt möte av nätverkskaraktär är mer fördelaktigt framför bildandet av 

formella aktiebolag.  

 

Alla samhällsfenomen är oerhört mångfacetterade och så även privatoffentliga partnerskap 

vilket också återkommande påpekas och visas i teorin och därför är det givetvis svårt, för att 

inte säga omöjligt, att i en enda studie ge en heltäckande bild av ett sådant fenomen. 

Avgränsningar och fokuspunkter måste väljas men förhoppningen var att tillvägagångssättet 

här skulle ge en så tillfredsställande bild som möjligt utifrån det teorikonsumerande syftet och 

uppfattningen är, som påpekats ovan, att detta uppfyllts. Självklart hade studien kunnat 

berikas genom fler genomförda intervjuer exempelvis med samtliga styrelseledamöter, 

tidigare styrelseledamöter, ansvariga i bolaget och framförallt de privata parterna Ahlmarks 

och Thun. Det hade även varit intressant att komplettera med exempelvis en observation av 

ett styrelsemöte. Studien hade också blivit ytterligare berikad om ekonomiska aspekter tagits 
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med och redovisats främst för att belägga bolagets positiva utveckling. En komparativ studie 

med ett annat partnerskap hade också förmodligen förbättrat och utvecklat analys och slutsats 

även om fallstudien motiverats av efterfrågan på kartläggning av enskilda partnerskap. 

Tilläggs- och kompletteringsexemplen är många, en forskningsprocess tar aldrig slut, men 

någonstans måste studien begränsas och de begränsande val som gjorts har försökts beläggas 

och motiveras så tydligt som möjligt.   

 

Som visat är Vänerhamn nu ett välmående aktiebolag och eftersom samtliga parter verkar 

nöjda med samarbetet är det troligt att det fortsätter på samma stig tills något nytt formativt 

moment eventuellt frambringar val som får betydelse för bolagets fortsatta process. 

 

För att avsluta så bygger samtliga diskussioner som förts i studien på det som redan 

konstaterats i inledningen, att privatoffentliga partnerskap kommit att innebära att en av 

samhällets tidigare viktigaste dikotomier, åtskillnad mellan privat näringsliv och den 

offentliga sfären, kommit att luckras upp och detta medför både risker, svårigheter och 

möjligheter. Studien kom också att visa på och diskutera just sådana risker, svårigheter och 

möjligheter som privatoffentlig samverkan innebär och det som kan sägas är att uppsatsens 

inledande citat, the organisation of political life makes a difference, verkligen stämmer. På 

grund av detta är det också viktigt att fortsätta att studera de institutionella enheter som 

privatoffentliga partnerskap innebär.  
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Bilaga 1 Intervjumall 
 
 
 

• Organisation 
 
Exempel på frågor: 

- Berätta för mig om verksamheten. 
- Berätta för mig om Väneröverenskommelsen. 

 
 

• Intresse 
 
Exempel på frågor: 

- Varför bildades Vänerhamn AB? 
- Har partnerskapet fyllt sitt syfte? 
- Har intresset med partnerskapet förskjutits/förändrats? 

 
 

• Koordinering 
 
Exempel på frågor: 

- Vilken typ av koordineringsproblematik har förekommit? 
- Har du upplevt ojämna maktförhållanden i partnerskapet? 
- Hur påverkade skillnader i syftet med partnerskapet den fortsatta processen? 
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