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1. INLEDANDE DEL 
 
1.1 Inledning 
Orten Sandviken uppkom genom företaget Sandvik och idag är företaget fortfarande den största 
arbetsgivaren på orten. Sandviken kan därför sägas beskrivas som en ort där samhället nästan ”är” 
företaget. Här kan ett intressant fall på ett privatoffentligt partnerskap påvisas mellan Sandvikens 
kommun och Sandvik. Att Sandvikens kommun är beroende av företaget Sandvik är ett faktum då 
företaget på orten idag har 6000 anställda. Företaget är därför en betydande näringskälla för 
kommunens ca 37 000 invånare.1 Att som företag vara beroende av kommunen är också ett faktum 
då kommunen bistår med infrastruktur, bostäder samt annat i samhällsplaneringen som bidrar med 
goda förutsättningar för företagets lokalisering.  
 Mitt intresse ligger inte i att studera privatoffentliga partnerskap utifrån det perspektivet att 
Sandviken har en tradition som bruksort. Det är däremot intressant vad gäller det faktum att företag 
idag besitter stora andelar ekonomiskt kapital och dessutom har ett ökat inflytande. Detta är 
någonting som forskaren Noreena Hertz påvisar när hon skriver att företagens resurser är högre än 
staters samt att de stora företagen besitter stor politisk makt. Hertz påpekar också att företagen 
successivt växer och blir större genom dess globala förankring.2 Stor politisk makt kan tänkas 
uttrycka sig i ett starkt inflytande från företagens sida i samhällets olika funktioner. Hertz påstående 
är något som är intressant att lyfta fram tillsammans med Guy Beatens resonemang. Beaten skriver 
att idéer vad gäller planering av städer idag, genom en nyliberal strategi, allt mer handlar om att 
marknadsföra städer. Dessutom gäller det för planerare att locka investeringar och företag till städer 
som ger ett gott ekonomiskt kapital.3 Hertz framför även hon att att statens roll drivs mot att 
”bygga” för bra förutsättningar för företag.4  
 Jag kan tänka mig att det i framtiden kommer att vara så att det är de stora företagen som sitter 
på större delar pengar i samhället och vidare kan det tänkas att företag kommer att delta mer i 
samhällsplaneringen genom så kallade privatoffentliga partnerskap. Frågan är genom vilken roll. De 
privatoffentliga partnerskapen bör kunna gynna både den offentliga sektorn och den privata sektorn. 
Detta menar Ingemar Elander som skriver att ändamålet med privatoffentliga partnerskap tycks vara 
att de flesta som medverkar har något att vinna på det, och få har något att förlora.5  
 
Undersökningen 
Med bakgrund i Hertz och Beatens resonemang kan man fråga sig vilken relation som finns mellan 
de två aktörerna Sandvikens kommun och företaget Sandvik. Hur planerar Sandvikens kommun för 
företaget Sandviks lokalisering på orten och vilken roll har Sandvik i ett privatoffentligt 
partnerskap? Den här undersökningen kan sägas återspegla sig i de två nyliberala ”trender” i 
samhällsplaneringen som jag för fram ovan med bakgrund i antaganden från Hertz och Beaten. Den 
första trenden består i det att staten, genom kommuner och städer, blir allt mer svag i förhållande till 
stora företag då företag, som Hertz påpekar, växer i storlek och inflytande. Den andra trenden består 
i att den lokala staten i form av kommuner och städer successivt blir mer beroende av att locka 
ekonomiskt kapital och därmed underhålla det ekonomiska kapitalet. Undersökningen kommer 

                                                           
1 Fagerfjäll, 2012: 26, Sandvikens kommuns årsredovisning, 2011: 7 
2 Hertz, 2001: 15-16 
3 Beaten, 2012: 25 
4 Hertz, 2001: 17 
5 Elander, 1999: 333 
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därför att fokusera på ett samarbete mellan den offentliga aktören Sandvikens kommun och den 
privata aktören Sandvik, där de ingått ett samarbete med varandra i samhällsplaneringen.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att söka förståelse i hur Sandvikens kommun, genom ett 
privatoffentligt partnerskap, kan sägas ”planera” för företaget Sandviks lokalisering på orten och 
vidare undersöka vilken roll företaget har i det privatoffentliga partnerskapet. Uppsatsens 
huvudfrågeställning är därmed: Hur kan de två nyliberala trenderna sägas påvisas i det 
privatoffentliga partnerskap som funnits på orten?. Frågan kommer att besvaras med ett antal 
frågeställningar som redovisas nedan.  
 Det är av vikt att undersöka vilken relation som finns mellan Sandvikens kommun och 
Sandvik, för att visa på hur de två aktörerna möts i samhällsplaneringen, en fråga som också kan 
påvisa vilken inställning och uppfattning som finns till företagets lokalisering på orten. Vidare 
kommer studien att undersöka vilka motiv som finns från vardera aktörs sida att inleda ett 
samarbete på orten. En fråga som vidare kan kopplas till de nyliberala trenderna då tidigare 
litteratur påvisar att det finns en tendens till att privatoffentliga partnerskap skapas med tron om att 
privata aktörer kan vara en lösning på problem som uppstår i den offentliga sektorn. Formen på det 
samarbete som genomförts kommer även att undersökas, samt vilka möjligheter och problem som 
uppstått.  
 
• Hur ser förhållandet ut mellan Sandvik och Sandvikens kommun på orten idag? 

• Vilka huvudargument finns från kommunens sida respektive från företagets sida, att inleda ett 
samarbete i samhällsplaneringen? 

• Vilken form av privatoffentligt partnerskap har samarbetet tagit uttryck i? 

• Vilka möjligheter respektive problem kan identifieras? 

1.3 Avgränsning 
Studien kommer att fokusera på ett samarbete mellan privat och offentlig aktör på kommunal nivå.  
Den privata aktören är den dominerande arbetsgivaren på orten. Studien kommer dessutom att 
avgränsas till en undersökning av ett exempel på ett privatoffentligt partnerskap. Det vill säga att en 
jämförande studie inte har genomförts. För att avgränsa antalet intervjuer har urvalet begränsats till 
den grupp som arbetat med utformning av en nybyggd rondell i Projekt östra infarten. En 
ytterligare avgränsning är att studien fokuserar på en etapp i ett långsiktigt projekt. Det har gjorts 
med anledning av uppsatsens omfattning samt att nästkommande etapp inte har påbörjats. Då 
projektets första etapp har slutförts och redan är passerat så finns inte möjligheten att medverka på 
möten, vilket är ytterligare en avgränsning i undersökningen. Att medverka på ett möte skulle 
kunna bidra till att relationen mellan aktörerna kan studeras på nära håll och på så sätt ge en mer 
konkret bild av hur processen sett ut i praktiken. Intervjuer med medverkande i efterhand har därför 
genomförts.  
 
1.4 Disposition 
Nästkommande kapitel i uppsatsen består av en metodbeskrivning, den har givits ett eget kapitel då 
den anses för omfattande för att ingå i inledande kapitel. Metodkapitlet följs sedan av ett kapitel 
med en genomgång av tidigare litteratur och forskning av begreppet privatoffentliga partnerskap.  
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Efterföljande kapitel till litteraturdelen är uppsatsens undersökningsdel, vilken introduceras med att 
redogöra för det förhållande som fortgått mellan Sandvik och Sandvikens kommun under historien. 
Undersökningsdelen innehåller sedan en redovisning av bakgrunden till Projekt östra infarten samt 
redogörelse för undersökningens inhämtade empiri med viss stöd från litteratur. 
Undersökningskapitlet kommer att följas av en heltäckande och sammanfattande diskussion där 
ytterligare kopplingar mellan teori och empiri förs. Diskussionskapitlet kommer 
sammanfattningsvis att resonera kring det resultat som undersökningen bringat.  
 
 
2. METOD OCH MATERIAL 
 
2.1 Kvalitativt tillvägagångssätt 
Följande kapitel utgörs av en beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt. För att besvara 
uppsatsens frågeställningar har ett kvalitativt tillvägagångssätt tagits i anspråk. Ett kvalitativt 
tillvägagångssätt har använts för att söka förståelse i hur relationen mellan Sandvikens kommun och 
Sandvik ser ut. Vidare har undersökningen inte något syfte att mäta något. Uppsatsen kommer att, 
med den inhämtade empirin, testa olika forskares teorier om begreppet privatoffentligt partnerskap 
och därmed påvisa hur ett privatoffentligt partnerskap kan uttrycka sig i praktiken. Inhämtad empiri 
kommer från semistrukturerade intervjuer.  
 Ett kvalitativt tillvägagångssätt kritiseras av kvantitativa forskare för att vara subjektivt. Det 
påpekas att subjektiviteten tar sig uttryck i att forskaren ifråga går in i undersökningen med en 
alltför bestämd uppfattning om vad som är betydande. Den kvalitativa forskningen kritiseras också 
för att den ofta grundar sig i en personlig åsikt och att en för nära relation med personer som 
deltagit utvecklas.6 I den här undersökningen finns inte personliga relationer med medverkande 
personer. Någonting som däremot kan påpekas utifrån denna kritik är att jag, som skriver, har en 
koppling till studerad ort. Detta har kan tänkas bringa både för- och nackdelar. En anledning till att 
studien berör det ämne det gör, är just min personliga koppling till orten, om den inte funnits hade 
förmodligen inte just detta projekt studerats, då kännedom om projektet inte funnits. Nackdelar med 
en personlig koppling till orten kan tänkas vara att strukturer och förhållanden tas för givna och att 
ett snävt synsätt finns hos mig som undersöker. Det är därför av vikt att medvetenhet om den risken 
finns. Personliga relationer kan också finnas med medverkande, vilket gör att objektivitet i studien 
kan minska, det är dock inget som den här undersökningen inneburit.  
 Undersökningen har innefattat både primärdata samt sekundärdata. Undersökningen har inletts 
med en genomgång av det material som är tillgängligt för infrastrukturprojektet i Sandviken. Den 
skriftliga källa som har använts för det är Trafiklösning Sandviken - Förstudie. 
Litteraturgenomgången har dels gett djupare kunskap om projektet för uppsatsen, dels för 
förberedelse inför intervjutillfällen som har genomförts. En inläsning av ämnet har gjort att 
samtalen i intervjuerna blivit mer givande och intervjuerna har haft en större tyngd i sitt innehåll, 
det vill säga att jag som intervjuat har kunnat ställa mer konkreta frågor.7   
 
2.2 Semistrukturerad intervju som metod 
För att få en djupare förståelse i samarbetet som förts mellan Sandvikens kommun och Sandvik, så 
har intervjuer med personer från de olika organisationerna genomförts. Ett centralt syfte med 
                                                           
6 Bryman, 2011: 368 
7 Ibid, 420 
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intervjuerna är att undersöka relationen mellan Sandvikens kommun och Sandvik, samt vilka 
argument som finns med att inleda ett samarbete hos de olika aktörerna. Någonting som därför varit 
viktigt är att minst en aktör från varje organisation i projektet fått träda fram i en intervju så att 
perspektiv från olika håll representeras.  
 En semistrukturerad intervjumetod har tagits i anspråk. En intervjumetod av denna karaktär 
består av öppna frågor, samtidigt som den utgår från fasta huvudämnen. Inför intervjuerna har en 
intervjuguide förberetts, vilken har samma utformning inför varje intervju. Frågorna behöver dock 
inte följa i den ordning som guiden visar, utan viss flexibilitet finns att ta dem i en annan ordning 
eller att ställa uppföljningsfrågor. Frågorna ska dock fortfarande följa de huvudämnen som guiden 
innefattar.8 Den här formen av intervju kan framhäva att informanten tar upp saker som den anser är 
av betydelse utan att den som intervjuar ställer specifika frågor om just det.9 En semistrukturerad 
intervjumetod innebär därför att den som intervjuar måste tolka vad informanten anser viktigt, och 
av betydelse.10 På så vis är det viktigt att vara observant för vad som är relevant för studiens 
frågeställningar.  
 Inspelning av intervjuerna kommer inte att genomföras, detta på grund av den omfattning som 
transkribering innebär.11 Eftersom intervjuerna inte har spelats in så har en sammanställning av 
respektive intervju skickats till medverkande efter intervjutillfället. På så sätt har undersökningen  
genomfört inneburit en så kallad ”respondentvalidering”12. Det betyder att det som ska beskrivas i 
uppsatsen först godkänns av medverkande. En nackdel med respondentvalidering kan vara att 
informanten drar tillbaka information.13 Ett flertal av intervjuerna har genomförts på respektive 
informants arbetsplats. Telefonintervju har genomförts med de personer som vistats på ort som 
ansetts för långt borta, och som skulle innebära en högre kostnad för att resa till informanten. En 
fördel med en telefonintervju är att det kan upplevas som enklare att ställa frågor av känslig 
karaktär då den som intervjuar och den som blir intervjuad inte vistas i samma fysiska rum. 
Tvärtemot kan det också vara en nackdel att inte vistas i samma rum då undersökningen går miste 
om specifika kroppsspråk. En ytterligare nackdel är att en intervju på telefon praktiskt sett kan 
avbrytas enklare. Med anledning av de ska telefonintervjuer inte genomföras under för lång tid.14  
 
2.3 Målstyrt urval 
Intervjupersonerna har valts på grund av deras medverkan, kunskap och insyn i projektet och 
dessutom har valet utgått från den grupp personer som arbetat med konstnärlig utformning av  en 
nybyggd rondell i Projekt östra infartens första etapp. Urvalet har alltså begränsats till de personer 
som ingår i nämnd grupp. Studiens urval har karaktären av ett målstyrt urval, det är också en 
urvalsteknik som Alan Bryman beskriver som rekommenderad för undersökningar där inhämtad 
empiri bygger på intervjuer. Med ett målinriktat urval görs ett kontrollerat val av personer som 
anses relevanta för undersökningens syfte. Det här urvalet görs på ett flertal nivåer, tjänstenivå och 
sektorsnivå exempelvis, något som också är vanligt vid ett målstyrt urval i kvalitativ forskning.15 

                                                           
8 Bryman, 2011: 419 
9 Ibid, 415 
10 Ibid, 413, 415 
11 Ibid, 428 
12 Ibid, 353 
13 Ibid, 353 
14 Ibid, 432 
15 Ibid, 350, 434 



7 

Nedanstående figur visar fördelningen mellan personer från respektive organisation. Representerade 
aktörer i gruppen är Sandvikens kommun, Sandvik samt utomstående konsulter. 

Tabell 1.  Tabell där de intervjuade är markerad. 
 
Ovanstående tabell visar vilka personer i gruppen för utformning som medverkat genom kursiv 
markering. Ovanstående tabell över genomförda intervjuer, påvisar att sex intervjuer har 
genomförts där fördelningen mellan respektive aktör är följande; tre representerade från Sandvikens 
kommun, en representerad från Sandvik, en konsulterad landskapsarkitekt samt en konsulterad 
konstnär. En av de intervjuade från Sandvikens kommun har sedan ett år tillbaka inte varit anställd 
på kommunen, personen ansågs ändå viktig att representera då personen deltagit i gruppen. 
Tabellen vittnar också om att det är två personer av dem som medverkat i gruppen som inte deltagit 
i den här undersökningen. Den fjärde person som medverkat i gruppen inom representation från 
Sandvikens kommun har inte deltagit i den här undersökningen. Anledningen är att personen ifråga 
ansåg att den inte haft någon roll i det fortsatta arbetet i gruppen. Den andra person som medverkat 
inom representation från Sandvik har inte deltagit i den här undersökning då personen inte ville.  
 Uppsatsens fokus är relationen mellan Sandvik och Sandvikens kommun. Med anledning av 
detta kan valet av att intervjua representanter från andra organisationer ifrågasättas. Det anses vara  
relevant att synliggöra dessa representanter då de medverkat i projektet och möjliggjort samarbetet. 
Personerna kan också ge ett utomstående perspektiv på samarbetet, då dem inte arbetar på Sandvik 
eller Sandvikens kommun.  
 Ett alternativt urval i den här uppsatsen skulle bestå av ett bredare urval, det vill säga att fler 
personer som medverkat i projektet hade intervjuats. Detta valdes bort på grund av arbetets omfång. 
Att diskutera om undersökningens urval är mättat kan i det här fallet vara en svårighet då en del av 
de personer som var tänkta att intervjuas inte ville delta. Bortfallet av dessa personer kan påverka 
resultatet i den utsträckning att två perspektiv går bort. Dock valdes att inte ersätta personerna med 
andra då urvalet begränsats till den grupp som redovisats ovan.  
 
2.4 Litteraturstudie som metod 
Utöver en genomgång av Trafiklösning Sandviken - Förstudie så har en litteraturstudie genomförts. 
Litteratur till litteraturstudien har valts med syftet att den ska behandla privatoffentliga partnerskap 
som en samarbetsform i samhällsplaneringen. För att få en nyanserad uppfattning av begreppet har 
olika källor inom tidigare forskning använts. Avhandlingar, vetenskapliga artiklar och böcker som 
har behandlats är i stor utsträckning författade vid statsvetenskapliga institutioner. Undersökningen 
har också inneburit en studie av litteratur som behandlar det förhållande som funnits mellan 

Sandvikens kommun Sandvik Konsulter 

Tjänsteman A Tjänsteman Konstnär 

Tjänsteman B Före detta konsult Konsulterad landskapsarkitekt  

Före detta tjänsteman C    

Tjänsteman D   
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Sandvik och Sandvikens kommun på orten. För att påvisa den variation av litteratur som behandlats 
så kommer en stor del att redovisas nedan. 
 Den bok som utgör en stor del av redogörelsen för begreppet privatoffentliga partnerskap är 
Ulrika Mörth och Kerstin Sahlin-Anderssons bok Privatoffentliga partnerskap -Styrning utan 
hierarkier och tvång? från år 2006. Ulrika Mörth är professor vid statsvetenskapliga institutionen 
på Stockholms Universitet, och har skrivit ett flertal publikationer om begreppet.16 Kerstin Sahlin-
Andersson är professor vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala Universitet där ett av 
hennes forskningsområden är relationen mellan offentlig och privat sektor i samhället.17 Syftet med 
att låta boken stå för mycket av redogörelsen för begreppet är att boken innehåller ett flertal artiklar 
där privatoffentliga partnerskap beskrivs i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Dessutom har 
en rapport från Sveriges Kommuner och landsting(SKL) studerats. Rapporten heter Offentligt-
Privat Partnerskap - Lägesbeskrivning 2005. SKL:s rapport ger en översiktlig redogörelse för 
begreppet.18 Rapporten har valts då den sätter begreppet i praktik, och kan ge en bild av hur det ser 
ut i verkligheten. Forskningsrapporter har behandlats vilka är en del i ett forskningsprojekt vid 
Lunds Universitet som heter Regionalisering och flernivådemokrati.19  
 Artikeln Implications of Private-Public Partnerships on the Development of Urban Public 
Transit Infrastructure - The Case of Vancouver, Canada, skriven av Matti Siemiatycki år 2006 har 
även studerats. Artikeln behandlar ett exempel på privatoffentliga partnerskap där ett 
infrastrukturprojekt studeras.20 Matti Siemiatyckis forskning har bland annat kretsat kring 
privatoffentliga partnerskap i infrastrukturprojekt.21 En ytterligare källa som använts är Ingemar 
Elanders kapitel i en av Statens offentliga utredningar(SOU) från år 1999. Källan bör ses som 
gammal och därför kan användande av den ifrågasättas. Dock anses det relevant att ta med den då 
den påvisar att privatoffentliga partnerskap även diskuterades under 1990-talet. 
 Ett flertal vetenskapliga artiklar har studerats i syfte att söka förståelse för begreppen 
Nyliberalism och New Public Management. Artiklar som därför behandlats är Guy Beatens 
Normalising Neoliberal Planning: The case of Malmö, Sweden från år 2012, Stephen Linders 
Coming to terms with the Public-Private Partnership : A grammar of multiple meanings från år 
2002 samt Raewyn Connells, Barbara Fawcetts och Gabrielle Meaghers artikel Neoliberialism, New 
Public Management and the human service professions: Introduction to the Special Issues från år 
2009.    
 För att få en djupare förståelse för den relation som funnits mellan Sandvikens kommun och 
Sandvik har Gösta Carlestams avhandling Samhällsbyggarna vid Storsjön från år 1986 behandlats. 
Avhandlingen berättar om företaget Sandviks framväxt och orten Sandvikens uppkomst. 
Avhandlingen beskriver också hur förhållandet mellan kommunen och företaget uttryckt sig fram 
till år 1986. Det finns en medvetenhet om att Carlestams avhandling publicerades för länge sedan 
och därför har ytterligare litteratur om relationen mellan orten och företaget studerats. Böckerna 

                                                           
16 Statsvetenskapliga institutionens hemsida, Stockholms Universitet, http://www.statsvet.su.se/morth [Hämtad den 
2012-12-19] 
17 Företagsekonomiska institutionens hemsida, Uppsala Universitet, 
http://www.fek.uu.se/institutionen/person.asp?PersonId=124  [Hämtad den 2012-12-19] 
18 Offentligt-Privat Partnerskap - Lägesbeskrivning, 2005 
19 Statsvetenskapliga institutionens hemsida, Lunds Universitet 
http://www.svet.lu.se/css_forskning.lasso?-token.page=forskningsprojektdetaljer&-token.topmenu=forskning&-
token.course=1 [Hämtad den 2013-01-15] 
20 Siemiatycki, 2006: 241-267 
21 Institutionen för Geography & Planning, University of Toronto hemsida, 
http://www.geog.utoronto.ca/people/faculty/siemiatycki [Hämtad den 2012-12-19] 

http://www.statsvet.su.se/morth
http://www.fek.uu.se/institutionen/person.asp?PersonId=124
http://www.svet.lu.se/css_forskning.lasso?-token.page=forskningsprojektdetaljer&-token.topmenu=forskning&-token.course=1
http://www.svet.lu.se/css_forskning.lasso?-token.page=forskningsprojektdetaljer&-token.topmenu=forskning&-token.course=1
http://www.geog.utoronto.ca/people/faculty/siemiatycki
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Kommunernas chans! - om förnyelsearbetet i Sandvikens kommun från år 1992, Då förändrades 
Sandviken från år 2001 och Sandvik-The journey från år 2012 har också behandlats.   
 Undersökningen innehåller även en liten del material inhämtat från media. Det är två tidningar 
som studerats, Svenskt näringsliv och Dagens nyheter. En nackdel med material producerat av 
media är att det kan vara svårt att få tydlig information om källan till artikeln ifråga.22 De 
tidningsartiklar som studerats i den här undersökningen bygger på två intervjuer med personer som 
har stark anknytning till artikelns huvudämne. Det anses därför legitimt att studera dem. Men 
medvetenheten finns om att tidningsartiklar kan vara vinklade, och därför används dem i den här 
uppsatsen med försiktighet.  
 
 
3. TIDIGARE FORSKNING & LITTERATUR 
I det här kapitlet ges en genomgång av begreppet privatoffentliga partnerskap (POP). Följande text 
kommer att redogöra för framväxten av POP, vad som karaktäriserar ett POP, vilka motiv som finns 
för att inleda ett POP samt för samarbetsformens möjligheter och brister. Att POP är en 
samarbetsform i tiden och som uppmuntras kan konkret påvisas. Till exempel så uppmuntrar EU:s 
strukturfonder i hög grad bidrag till projekt som omfattas av ett samarbete mellan offentlig sektor 
och privat sektor.23 POP är därmed också något som mer eller mindre förutsätts. 
 
3.1 En mångfald av privatoffentliga partnerskap 
Vad gäller dagens projektform i samhällsplaneringen karaktäriseras den ofta av ett samarbete 
mellan privata och offentliga aktörer. Ett begrepp som omfamnar olika typer av samarbeten mellan 
sektorerna är POP.24 Att samarbetsformen är en tanke som förs världen över är en betydande 
anledning till att privatoffentliga partnerskap ses som populärt, och att det är något ”som ligger i 
tiden”25, menar Mörth och Sahlin-Andersson.26 Att POP används inom ett flertal områden är något 
som dem också visar på med sin bok Privatoffentliga Partnerskap -Styrning utan hierarkier och 
tvång?, där de samlat ett flertal publikationer som behandlar POP i olika sammanhang.  
 Helena Buhr har skrivet ett kapitel om samarbetsformen som ett verktyg för att arbeta med 
hälsofrågor, någonting som växte sig större i början på 2000-talet.27 Ett sådant samarbete kan 
innehålla privata läkemedelsaktörer, livsmedelsproducenter och statliga organisationer.28 Att 
samarbetsformen uppmuntras som ett medel för hälsofrågor, är något som kan påvisas i en av 
punkterna i FN:s millenniemål. Ett mål som beskriver hur privatoffentliga partnerskap ska användas 
som ett verktyg för att minska barnadödligheten och spridning av AIDS.29 Johan Lemke har skrivit 
ett kapitel i boken som behandlar POP som en strategi för att utveckla högteknologi i Europa.30 
Författaren påvisar att POP som ett medel för högteknologisk utveckling började användas 
strategiskt i EU år 2003.31  Mer ingående så består detta arbete av skapa så kallade 

                                                           
22 Bryman, 2011: 498-499 
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31 Lembke, 2006: 99 



10 

”kunskapsintensiva” enheter.32 Ett annat exempel är Jan Joel Anderssons kapitel om POP som ett 
verktyg för att hantera kriser och säkerhet i samhället.33 Jan Joel Andersson påpekar att 
samarbetsformen i detta sammanhang växt fram under 2000-talet i och med krissituationer som 
världen upplevt. Han ger exempel som den 11 september år 2001 och tsunamin år 2004.34  
 Som exemplen ur Mörth och Sahlin-Anderssons bok påvisar, så används POP i olika 
sammanhang och miljöer. Det som är gemensamt för de tre exemplen ovan är att de alla växt sig 
större under 2000-talet. Matti Siemitycki beskriver i sin artikel Implications of Private-Public 
Partnerships on the development of Urban Public Transit Infrastructure: The case of Vancouver, 
Canada en typ som kallas Design-build-finance-operate-modellen. En form av POP som dessutom 
är vanligt förekommande vad gäller infrastrukturprojekt, projekt som också tenderar att vara 
resurskrävande.35 Siemiatycki konstaterar att i och med den storlek och kostnad som 
infrastrukturprojekt har antagit, så har det blivit mycket svårare för en ensam offentlig eller privat 
aktör att genomföra ett infrastrukturprojekt på egen hand. Detta med hänvisning till forskare som 
Flyvbjerg, Bruzelius och Rothenberg. Siemitycki menar på att POP därför har ökat i antal. Det ska 
påpekas att han med infrastrukturprojekt menar ”mega-projekt”.36 
 
3.2 Nyliberalism och New Public Management 
I nedanstående resonemang lyfts olika utvecklingstendenser fram som kan kopplas till framväxten 
av POP. Vidare kommer kapitlet att redogöra för nyliberala influenser, förändrade strukturer mellan 
den privat sektorn och den offentliga sektorn genom New Public Management(NPM) samt  hur den 
offentliga sektorn ställts inför en åtstramad ekonomisk situation.  
 För att förklara samarbetsformens framväxt så är det först av relevans att beskriva de nyliberala 
influenser som präglar ett synsätt av hur planering idag ska genomföras. Guy Beaten skriver i sin 
vetenskapliga artikel från år 2012, att detta synsätt framförallt träder fram i Västvärlden idag.37 
Nyliberala influenser i samhällsplaneringen är inte något nytt utan fördes fram redan under 1990-
talet, då bland annat i Ingemar Elanders publikation Partnerskap och demokrati - Omaka par i 
nätverkspolitikens tid?.38 
 Guy Beaten menar på att ett grundläggande perspektiv i nyliberalism, lite hårddraget, är tanken 
om ”the good of the market and the bad of the state”.39 Vidare skriver han att en central del i 
nyliberalismens teori och praktik är att effektivt mana bort det statliga ingripandet.40 Ett synsätt som 
han menar på att är oförenligt med ett synsätt där staten ska hantera samhällsplanering. Beaten 
menar ändå på att nyliberala tankar kan ses förenliga med statlig samhällsplanering. Detta med 
bakgrund i att nyliberala tankar idag motsvaras av ett synsätt där staden behandlas mer och mer som 
en produkt, som ska marknadsföras i syfte att locka investeringar, en kreativ klass och företagare.41 
Någonting som kan kopplas till det Mörth och Sahlin-Andersson talar om, då de skriver att den 
offentliga sektorns roll har blivit mer marknadslik.42 För planeraren i samhället förändras dess roll 

                                                           
32 Lembke, 2006: 99 
33 Andersson, 2006: 147 
34 Ibid, 175 
35 Siemiatycki, 2006: 241 
36 Ibid, 246 
37 Beaten, 2012: 21 
38 Elander, 1999: 329 
39 Beaten, 2012: 24 
40 Ibid, 40 
41 Beaten, 2012: 25 
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därav, menar Beaten. Istället för att genomföra det praktiska vad gäller offentliga sysslor så som att 
bygga bostäder och infrastruktur så är planerarens roll istället att sätta ramen för hur entreprenörer 
ska genomföra detta.43 Beaten menar på att nyliberalism är mer av en strategi och ett tankesätt att 
utföra saker, än en enhetlig ideologi. Han vill också påpeka i sitt resonemang att influenser av 
nyliberala tankar i planeringen, är långt ifrån ett generellt och dominerande agerande idag.44  
 Raewyn Connell, Barbara Fawcett och Gabrielle Meagher skriver i sin vetenskapliga artikel att 
förändringar inom den offentliga sektorns organisation är en stor del av nyliberalism, och vidare 
skriver de att New Public Management(NPM) introducerar förändringar inom organisationen hos 
den offentliga sektorn.45 Utifrån deras resonemang kan det förstås som att NPM är ett verktyg för 
en nyliberal strategi. Författarna av artikeln skriver också att NPM tar sig uttryck i att 
förändringarna i organisationen går från att karaktäriseras av en byråkratisk form med flera nivåer 
av starka specialiserade professioner till en form som utgörs av en horisontell organisation med 
likställda kompetenser.46 NPM är också något som Mörth och Sahlin-Andersson lyfter fram som en 
bakomliggande orsak till POP. De beskriver begreppet som en utveckling som den offentliga 
sektorn anses präglas av, där den offentliga sektorns arbete till viss grad influeras av 
”managementidéer”.47 Exempel på sådana idéer kopplas till privatisering av tjänster inom den 
offentliga sektorn. Mörth och Sahlin-Andersson poängterar också att NPM har gett upphov till att 
den offentliga sektorn är mer mottaglig för samarbete med den privata sektorn och vidare POP.48 I 
motsats till det marknadsorienterade tankar som anses prägla den offentliga sektorns organisation så 
har den privata sektorn allt mer uppmuntrats till att ta ett större åliggande i samhället.49  
 
Förändrad struktur 
POP kan ses som en följd av reformerade styrningsstrukturer, detta menar Christian Fernandez, 
doktorand vid Lunds Statsvetenskapliga institution, i sin rapport Regionalisering och regionalism: 
Idé, ideologi och politisk verklighet från år 2000. Författaren menar att POP är en följd av en 
omvandling i lokal- och regionalpolitikens styrelsestruktur. Fernandez använder de engelska orden 
”government” och ”governance” för att beskriva den förskjutning som skett.50 Ett liknande 
resonemang har förts fram av Ingemar Elander år 1999, där han skriver att POP är en del i 
förskjutningen från ”government” till ”governance”.51 Mörth och Sahlin-Andersson beskriver 
denna förskjutning, och menar på att den traditionella hierarkiska uppbyggnaden, med rangordnade 
institutioner i samhället, som skulle representera ”government” ställs parallellt med eller ersätts av 
en styrningsstruktur som karaktäriseras av horisontella relationer. Den horisontella strukturen 
karaktäriseras av positioner som inte är givna, vidare kan man inte påvisa lika tydliga över-och 
underordnade positioner som i den hierarkiska strukturen, en styrningsstruktur som kallas 
”governance”.52 Gunnel Forsberg använder ordet ”nätverksplanering” för att beskriva den 
horisontella strukturen som hon anser finns i samhällsplaneringen idag53. Den horisontella 
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nätverksstrukturen beskrivs också som idén med POP, där de motsvarande sektorerna ska stå 
jämlika i samarbetet, poängterar Mörth och Sahlin-Andersson.54  
  
Åtstramad ekonomisk situation för den offentliga sektorn 
Förutom förändrade strukturer mellan privat och offentlig sektor, så finns ekonomiska argument till 
framväxten av POP. Elander påpekar i en av Statens offentliga utredningar från år 1999 att 
partnerskapens framväxt under 1990-talet dels var ett resultat av kommunens åtstramande 
ekonomi.55 Detta redogör man också för i rapporten Offentligt-Privat Partnerskap - 
Lägesbeskrivning, som Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) utarbetade år 2005, där det skrivs 
att SKL:s intresse av att involvera privata aktörer dels är på grund av den ansträngda ekonomiska 
situationen i den offentliga sektorn. Men det påpekas också att samarbetsformen ska kunna bidra till 
ekonomisk tillväxt, genom att de två sektorernas olika kunskaper mixas i en koalition och därmed 
skapas nya idéer.56  
 
3.3 Ett privatoffentligt partnerskaps karaktär 
Mörth och Sahlin-Andersson samt en rapport från Sveriges kommuner och landsting(SKL) 
poängterar att begreppet i praktiken kan ta uttryck i olika former.57 Den form som är vanligt 
förekommande är ett formellt avtalsliknande samarbete som görs för projektorienterade samarbeten 
mellan privat och offentlig sektor. Ibland ingår också föreningar. Någonting som alla POP 
innehåller är minst en aktör från vardera sektor, det vill säga privat och offentlig och att det är ett 
samarbete över specifik tid.58 De kan vidare variera vad gäller syfte, struktur och organisering, 
tidslängd och inom olika samhällsområden.59  
 Mörth och Sahlin-Andersson menar på att de två faktorer som är tydligt varierande är hur ett 
POP är mer eller mindre strukturerat, och mer eller mindre tidsbegränsat eller inte. De redogör 
därav för fyra olika formationer.60 En formation är formellt-tidsbegränsat, vilket betyder att POP är 
ett tidsbestämt samarbete med en mer strukturerad form, där det exempelvis finns en bestämd 
budget. Ett exempel på sådant kan vara en upphandling mellan en kommun och en entreprenör, i 
form av ett avtal, som varar över en bestämd tid.61  
En annan formation är informellt-tidsbegränsat, vilket är ett POP som utgörs av ett tidsbestämt 
samarbete men med en mer ostrukturerad form, oftast utan avtal.62 Företagsekonomen Johan 
Lembke menar istället på att ett sådant samarbete som har en mer ostrukturerad karaktär istället bör 
kallas för privatoffentlig samverkan, med anledning av det oftast inte finns något rättsligt avtal.  
Med den anledningen bör det därför inte betecknas partnerskap.63  
 En tredje formation är formellt-icke tidsbegränsat, vilket är ett POP som har en mer 
strukturerad form, men som inte är tidsbestämt. Denna formation, påpekar Mörth, är vanligt 
förekommande. Det handlar ofta om en organisation, tillsatt för att arbeta med ett projekt under en 
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mycket långsiktig period.64 Den sista formationen är informellt-icke tidsbegränsat, vilket är ett 
ostrukturerat samarbete som inte är tidsbestämt, det är även ett POP som tenderar att inte bestå i ett 
avtal, och som i stor utsträckning består av samarbeten i nätverk, där POP:s sammansättning kan 
förändras under tiden.65   
 Det anses vara en svårighet, eller oklarhet om i vilket skede ett samarbete blir ett partnerskap. 
Det som sätter ramarna för hur POP tar sig uttryck beror också på vilken inställning deltagande 
aktörer har när de inleder samarbete, och därmed är det inte en rättslig gräns som avgör vilket 
samarbete som kan klassas som ett POP och inte. Detta menar man i SKL:s rapport Offentligt-
Privat Partnerskap - Lägesbeskrivning från år 2005.66 Definitionen av POP är alltså varken statisk 
eller enhetlig. Mörth och Sahlin Andersson menar dessutom på att samarbetsformen inte kan ges en 
enkel beskrivning, eller generalisering, utan måste tas hänsyn till i dess olika miljöer och 
strukturer.67  
 
3.4 Motiv och argument för att inleda ett privatoffentligt partnerskap 
POP ska bidra till ekonomisk tillväxt genom att nya kunskaper och idéer skapas vid utbyte mellan 
offentlig och privat aktör. Dessutom menar SKL:s rapport på att det är nödvändigt med POP då det 
finns ett växande krav på högre kvalitet vad gäller offentliga tjänster och att POP ska skapa detta.68 
Elander skriver att den främsta argumentationen till att inleda ett POP tenderar att vara att flera 
aktörer har något att vinna och att få aktörer har något att förlora på ett samarbete.69   
 Stephen Linder, framför i sin vetenskapliga artikel från år 2002, sex stycken olika motiv för att 
inleda ett POP, där samtliga kan relateras till ett nyliberalt och nykonservativt synsätt och kan 
därmed sägas spegla dessa perspektiv. Det ska också påpekas att Linders resonemang är starkt 
kopplat till privatisering av den offentliga sektorns tjänster.70 Linder förklarar det nykonservativa 
synsättet som en syn där den offentliga sektorn anses vara överbelastad med uppgifter och därför 
behöver avlastas, detta genom privatisering exempelvis.71  
 För de två första motiven ses POP som ett verktyg, där det första benämns POP som en Reform 
av förvaltningen. POP ska ur detta synsätt användas som ett effektivt verktyg för att förändra det 
sätt som den offentliga sektorn fungerar på, genom att den ska utvecklas mot att anta marknadens 
disciplin. Detta ska ske genom att den offentliga sektorns arbete ska bestå av att locka privat 
verksamhet som redan utnyttjar marknadens disciplin.72 Det andra motivet benämns POP som en 
universallösning. I detta synsätt ses POP som en allsidig lösning för olika problem som påstås 
uppstå i den offentliga sektorns tjänster. Den offentliga sektorn ska då omformulera sina problem så 
att de kan locka privat verksamhet att samarbeta, Linder förklarar det som att ”In other words, 
commercialize problems to bait the marketplace”73. Linder menar därav att man ska 
kommersialisera problemen i syfte att få marknaden i den riktning man vill.  
 Ett tredje motiv är till skillnad från de två första inte ett verktyg utan handlar snarare om vad 
partnerskapet har för värde i sig. Det tredje motivet är att POP är ”en legitimitetsskapande åtgärd i 
                                                           
64 Mörth, 2006: 275-276 
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sig”74. Linder förklarar det som att statliga tjänstemän, genom samverkan, förs in i 
entreprenörsaktiviteter som stärker deras roller och bidrar till deras förmåga att på ett kreativt sätt 
lösa problem.75 Det fjärde motivet är att POP kan fördela risker, att den offentliga sektorn därav 
kan undvika alltför stora kostnader genom att privata aktörer deltar.76 Ett femte motiv är POP som 
en nedkonstruering av den offentliga sektorn. Exempel på hur det kan ske är genom privatisering av 
en del offentliga tjänster.  
 Det sista motivet är POP som ett verktyg för att fördela inflytande, detta genom att skapa så 
kallade ”horisontella nätverksrelationer” genom privat och offentligt samarbete.77 Av ovanstående 
resonemang kan också tilläggas vad Elander skrev år 1999, att POP under 1990-talet ansågs som en 
övervägande fördel för den privata sektorn.78 Något som också kan tolkas ur vad Linder för fram, 
där han redogör för sina motiv ur ett nyliberalt och nykonservativt synsätt.  
 
3.5 Möjligheter och brister med ett partnerskap 
Matti Siemiatycki redovisar för- och nackdelar med ett POP i ett infrastrukturprojekt. Fördelarna 
stöds med exempel från England, vilka påvisar att POP har minskat överskridande av budget samt 
att projekten är slutförda på utsatt tid. POP minskar också finansieringsbördor och riskerar inte 
skattebetalares pengar, dessutom så kan POP hjälpa till att kontrollera så att den offentliga sektorn 
inte behöver byta riktning mitt under projektets gång. Nackdelarna med POP är att skilda mål och 
syften med samarbetet bland medverkande aktörer kan försvåra, då aktörerna drar sig tillbaka mot 
egenintressen. POP kan också, motsatt till ovan, dra iväg vad gäller kostnad, komplexitet och tid.79

 I en av Statens offentliga utredningar från år 1999 kan det förstås som att det finns en risk för 
att POP ska utmana den öppenhet som den offentliga sektorn har ansvar för i sitt arbete. Ingemar 
Elander fokuserar, i utredningen, på debatten om hur och om den demokratiska aspekten med insyn 
och öppenhet går förlorad då en offentlig aktör inleder ett samarbete med privat aktör.80 En svaghet 
anses vara att POP tenderar att vara slutna för allmänhet.81 Elander för också fram Michael 
Keatings resonemang, vilket säger att den offentliga sektorn riskerar att förlora sin roll som 
offentlig institution genom New Public Management-idéer. Samtidigt poängterar Elander att en syn 
på POP , utifrån ett så kallat ”traditionellt demokratiskt perspektiv”82, skulle vara att inkluderande 
av fler aktörer gör det legitimt och att fler på så sätt skulle kunna ta sig för i beslutandefrågor.83   
Författarens slutsats är att hur och om POP riskerar öppenhet och insyn, beror på i vilket 
sammanhang det tar sin form, och att ytterligare forskning behövs för att konkret kunna svara på 
frågan.84 Elander påpekar att den demokratiska aspekten inte förs fram i lika stor utsträckning som 
effektivitetsperspektivet i litteraturen, något som också Ulrika Mörth poängterar.85 Även Sveriges 
Kommuner och Landsting poängterar i en rapport från år 2005 att det inte finns uppmätta resultat på 
hur POP inverkar på den demokratiska aspekten, och att det därför bör arbetas vidare med. Sveriges 
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Kommuner och Landsting lägger fram två perspektiv på den demokratiska aspekten i sin rapport. 
De skriver att dels kan POP inverka på den demokratiska aspekten på ett negativt sätt på så vis att 
betydelsefulla beslut tas uteslutande från de ”formella beslutsorganen”. Dels så kan POP inverka på 
ett positivt sätt på så vis att det förstärker den demokratiska aspekten genom att flera aktörer 
medverkar.86 
 Ovanstående genomgång av tidigare litteratur har fokuserat på framväxten av POP ur ett 
perspektiv som präglas av ett nyliberala idéer, det vill säga att marknadens tillvägagångssätt tas i 
anspråk mer och mer av den offentliga sektorn. Därför är det också av vikt att föra vidare till 
uppsatsens diskussion. Motiven till att inleda ett POP har också dem redovisats ur ett nyliberalt och 
nykonservativt synsätt. Nedanstående text kommer att redogöra för den relation som funnits mellan 
Sandvikens kommun och företaget Sandviken under historien. En relation som kan sägas vara en 
bakgrund till det POP som förts på orten idag.     
 
 
4. HISTORISK BAKGRUND - SANDVIKENS KOMMUN, SANDVIK 
 
4.1 Beroendeförhållande under historien 
Företaget Sandvik grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson och är idag, 150 år senare, ett 
globalt omfattande företag som har sin verksamhet utspridd världen över.87 Göran Fredrik 
Göransson sökte en god lokalisering för järnbruk och fann då platsen där en stor del av företaget 
idag är lokaliserat, i en vik i Storsjön, Gästrikland.88 I takt med att Göransson byggde upp företaget 
Sandvik, och som en följd av att arbetarna i Sandviken var i behov av bostäder, så grundades orten 
Sandviken genom företaget Sandvik.89 Sandvik har idag 6000 anställda på orten, och är en stor 
arbetsgivare för kommunens 37 000 invånare. I jämförelse med kommunen, som har 3012 
anställda, är företaget en betydligt större arbetsgivare.90 Nedanstående kartbild ger en överblick till 
orten Sandvikens utbredning, där företaget Sandviks industriområde är markerat. 
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Figur 1. Karta över Sandviken, där Sandviks industriområde är markerad . Källa eniro.se: http://kartor.eniro.se/ 
[Hämtad den 2012-12-30] 
 
Forskaren Gösta Carlestam publicerade år 1986 sin avhandling Samhällsbyggarna vid Storsjön - En 
plats i utkanten blir en stad i världen. Carlestams avhandling berättar företaget Sandviks och orten 
Sandvikens historia. Carlestam för i sin avhandling ett resonemang kring stadens tidiga 
beroendeförhållande till företaget Sandvik, någonting som kommer att beskrivas nedan.  
År 1930 anställdes de första tjänstemännen på den kommunverksamhet som då fanns på orten  
Sandviken. När orten fick sina statsrättigheter år 1943 hade ett flertal tjänstemän ytterligare 
anställts.91 En lång tid efter att orten fått statsrättigheter år 1943, samt att orten varit varit verksam 
med kommunverksamhet under ett flertal år, så ska den ha varit i nödvändigt behov av företaget 
Sandviks kunskaper. Carlestam beskriver det som att staden levde i ”en allt för osjälvständig roll 
gentemot det allt större bolaget”.92 Det skulle bland annat bestå i att staden dels var beroende av 
företaget som arbetsgivare och dels företagets nödvändiga kunskap i samhällets planeringsfrågor. 
Detta med bakgrund i att företaget varit sin egen ”stadsbyggnadsmyndighet”93, där bolaget 
ansvarade för byggnation av bostäder, handel och liknande verksamheter. Företagets roll i 
samhällsplaneringen beskrivs vidare som följande ”...bolaget hade samma roll i samhället 
Sandvikens utveckling som i vår tid staten och kommunen har för att leda samhällsbyggandet”94, en 
roll som ska ha bestått från företagets start år 1860 till en bit in på 1960-talet.95 En person som ska 
ha arbetat för att lösa upp beroendeförhållandet till företaget, ska ha varit den första 
kommunalborgmästaren i staden, Karl-Erik Nygren. Karl-Erik Nygren var kommunalborgmästare 
på orten mellan åren 1943 och 1962. Nygrens uppgift bestod av att lösgöra stadens behov av 
bolaget. Kommunalborgmästaren Nygren beskrivs som drivande i markfrågor och ville med detta 
intresse öka stadens ägor, och på så sätt förstärka stadens självständighet.96  
                                                           
91 Carlestam, 1986: 293 
92 Carlestam, 1986: 293 
93 Ibid, 215 
94 Ibid, 183 
95 Ibid. 
96 Carlestam, 1986: 293 

http://kartor.eniro.se/
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År 1960 skedde förändringar i de tidigare strukturerna på orten, där företaget haft en tydlig roll i 
samhällsbyggandet. Istället släppte företaget mer och mer på sin roll, för att istället fokusera på sin 
roll som en producent. Företaget växte även och av den anledningen kunde företaget inte längre stå 
fast vid en tid där de varit samhällsbyggare.97 Det som ska ha varit starten på de förändrade 
strukturerna är den friluftsanläggning som kommunen tog över ansvaret för år 1960, en verksamhet 
som företaget tidigare svarat för.98 Carlestam skriver att även om företaget avsade sig sin 
inblandning i samhällsbyggandet, så ska den ha varit verkande många år in på 1960-talet. Till 
exempel, genom påtryckning, såg företaget till att stiftelsen Sandviken hus bildades år 1962, detta 
med syftet att stabilisera produktionen av bostäder. Företagets rekrytering av arbetskraft utifrån 
skulle då inte heller riskeras.99  
 De förändrade strukturerna har även beskrivits i annan litteratur, därav kan Annebrandt, 
Rudsänger och Stenmarks redogörelse här också tilläggas. Författarna menar i sin bok Så 
förändrades Sandviken från år 2001, att förflyttningen av samhällsuppgifter från företaget till staden 
också berodde på att lagstiftning förändrades och att ett större ansvar gavs till kommun och stat.  
Författarna påpekar dock att denna förflyttning gick långsammare i Sandviken än på andra 
industriorter i Sverige.100 Att kommunen, som Carlestam beskriver det, satt i en beroendeställning 
till företaget har även påpekats från företaget själv. Annebrandt, Rudsänger och Stenmark, citerar 
den tidigare bruksdisponenten vid Sandvik. Bruksdisponent Wilhelm Haglund sade vid företagets 
100-års jubileum år 1962 följande:   
 
 Det råder en djup ödesgemenskap mellan företaget och samhället, och vi måste arbeta hårt och 
 planera för framtiden hand i hand. Samtidigt skall vi självfallet respektera att samhället har  nått 
 myndig ålder  och önskar sköta sina egna affärer.101 
 
Med detta citat påvisar bruksdisponent Haglund att det också från företagets sida fanns ett 
medgivande att ge staden en större självständighet under början av 1960-talet. Som ovanstående 
påpekar så har det under historien funnits ett beroendeförhållande mellan företaget Sandvik och 
orten Sandviken, det finns dock en antydan till att staden varit i större beroende av företaget än 
tvärtom, detta enligt Gösta Carlestam och Kaj Annebrant, Hans Rudsänger och Bernt Stenmark. 
Carlestam skriver att företaget avsade sig sin roll som traditionell samhällsbyggare och därefter 
istället fokuserade på sin roll som produktgivare. Frågor som är av intresse att ställa är: Hur har 
företagets roll i samhällsbyggandet tagit sig uttryck under de senaste åren på orten? Finns det ett 
samarbete mellan aktörerna? Är kommunen fortfarande i en större beroendeställning till företaget 
eller har det förändrats?  
 
4.2 Samarbete mellan Sandvik och Sandvikens kommun i samhällsplaneringen 
Under början av 2000-talet har Sandvik och Sandvikens kommun genomfört ett flertal samarbeten i 
samhällsplaneringen. Ett exempel är att Sandvikens kommun och Sandvik tillsammans äger 
gymnasieskolan Göranssonska skolan, som stod klar år 2006. I en artikel på Svenskt Näringslivs 
hemsida från år 2012 redovisas ägandeförhållande, där Sandvik äger 91 procent av skolan och 
kommunen äger 9 %. I artikeln beskriver också Göranssonska skolans rektor Katarina Ivarsson, att 
                                                           
97 Carlestam: 310 
98 Ibid, 183 
99 Ibid, 310 
100 Annebrant, Rudsänger, Stenmark, 2001: 15 
101 Ibid,: 25 
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samarbetet genom den gemensamma skolan bottnar i att det finns en insikt om att skolan är något 
som behövs för en regional utveckling, då kunskapsbehovet är stort och kompetens till Sandvik 
behövs. Ivarsson tillägger också att hon tror att det är viktigt för kommunen att Sandvik fortsätter 
att vara lokaliserade på orten.102  
 År 2009 stod ytterligare ett samarbete färdigt på orten, multiarenan Göransson arena. 
Byggnationen av arenan finansierades av Göranssonska stiftelserna, en fond som grundades av 
Göran Fredrik Göransson i syfte att göra det bättre för de boende på orten.103 Fonden är därför 
sammanlänkat till företaget Sandvik. Arenan skänktes sedan från Göranssonska stiftelserna till 
kommunen, som idag står för alla driftkostnader av arenan. Arenan drivs av bolaget Göransson 
Arena AB som ägs av Sandvikens Stadshus, vilket i sin tur ägs av Sandvikens kommun.104  
 I en artikel på Dagens Nyheters hemsida från år 2011, uttalar sig Göransson arenas vd Fredrik 
Granting om de kostnader som Sandvikens kommun har antagit i och med Göransson arena. Fredrik 
Granting tror att kommunen blev ställd inför vad de tagit emot, och vidare är han kritisk och menar 
att det inte är förrän efteråt när kommunen står där med stora kostnader som man inser detta 
faktum. Dessutom poängterar han att liknande situationer kan påvisas på andra orter där arenornas 
byggnation finansierats av en privat aktör.105 Ovanstående exempel är alltså projekt i Sandvikens 
samhällsplanering där de båda aktörerna medverkat. Den 7 november år 2012 hade ytterligare ett 
samarbete mellan de två aktörerna färdigställts. Samarbetet har inneburit en ny cirkulationsplats i 
anslutning till ortens östra infart. Nedanstående text kommer att redogöra för det förhållandet som 
finns på orten idag genom att redogöra för det specifika projekt som genomförts.   
 
 
5. PARTNERSKAP I SANDVIKEN 
 
5.1 Projekt Östra Infarten - Bakgrund 
För snart tio år sedan, år 2003, skisserade man på Projekt östra infarten. År 2003 utfördes därefter 
en förstudie för att få med projektet i länstransportplanen, detta med syftet att få ta del av det 
statsbidrag som tilldelas regioner. Statsbidraget tilldelas hela Gävleborg, vilket ansågs vara en 
anledning till att projektet inte fick något statsbidrag detta år. Detta gjorde att projektet fick en lägre 
prioritet. År 2007, då länstransportplanen skulle revideras, togs arbetet med projektet upp igen och 
en ny förstudie utarbetades. Den här gången utarbetades förstudien med lärdomar från 2003 års 
förstudie. Det lades ner ytterligare arbete och konsultföretaget Tyréns var ansvariga för framtagning 
av förstudien. Sandvik medverkade samt bistod med finansiering till förstudien. Till den 
länstransportplan som låg för framtida år (2011/2012) blev projektet valt till att få tilldelas 
statsbidrag. Tilldelning av bidrag, samt tilldelning av EU-medel gav följden att en detaljplan 
utfördes. När detaljplanen vunnit laga kraft, utfördes en upphandling mellan Sandvikens kommun 

                                                           
102 Svenskt Näringslivs hemsida. ”Sandvik skolsatsar för regionens överlevnad”, 2012. 
http://www.svensktnaringsliv.se/skola/gymnasieskolan/sandvik-skolsatsar-for-regionens-overlevnad_160483.html 
[Hämtad den 2012-12-30] 
103 Göranssonska stiftelsernas hemsida. http://www.goranssonska.com/ [Hämtad den 2013-01-02] 
104 Göransson Arena AB:s årsredovisning, 2009: 2 
105 Dagens Nyheters hemsida. ”Bandyhallarnas effekt: segrar och sorgebarn”, 2012. 
http://www.dn.se/sport/bandyhallarnas-effekt-segrar-och-sorgebarn 
[Hämtad den 2013-01-15] 

http://www.svensktnaringsliv.se/skola/gymnasieskolan/sandvik-skolsatsar-for-regionens-overlevnad_160483.html
http://www.goranssonska.com/
http://www.dn.se/sport/bandyhallarnas-effekt-segrar-och-sorgebarn
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och en entreprenör enligt 2 kap. 13 §, i Lag om offentlig upphandling106. Entreprenören Vectura 
valdes för att utföra byggnation av projektet.107  
 I Trafiklösning Sandviken - Förstudie, framgår det att en ombyggnation av befintligt vägnät 
underlättar företaget Sandviks verksamhet på orten. Man skriver också att: ”En mycket viktig 
förutsättning för regionens och Sandvikens framtida utveckling är Sandviks lokalisering och 
framtida utveckling”.108 I studien påpekas det att företaget med ett godkännande från 
miljödomstolen kan öka sin produktion, vilket kommer att leda till ökade transporter. Därmed ökar 
också den redan tunga trafik som går genom centrala delar av orten idag, någonting som inte anses 
som lämpligt. I förstudien kan man läsa att den enda lösningen för att kunna möta kommande behov 
på infrastruktur som transporter till och från Sandvik kräver, samt för att gynna en framtida regional 
utveckling, är att bygga en ny förbindelse för trafiken.109 Tjänsteman B vid Sandvikens kommun 
påpekar att den första etappen varit nödvändig för orten och därför skulle ha byggts även om en ny 
infart till företaget inte varit planerad.110 
 Den första etappen i ett långsiktigt projekt är idag färdigställt. Under drygt ett års tid har 
ombyggnationen i anslutning till Sandvikens östra infart byggts. Projektet har inneburit en ny 
rondell, vilken har ersatt den tidigare vägkorsningen. En utbyggnad av befintlig busshållsplats har 
genomförts, nybyggnation av en pendlarparkering samt en ny cykelparkering har tagit form.111 Den 
förändring som den här undersökning fokuserat på är den konstnärliga gestaltning som utarbetats 
för den nya rondellen.  
 
5.2 Relationen mellan Sandvikens kommun och Sandvik på orten idag 
Tjänsteman B vid Sandvikens kommun anser att det finns en ömsesidig relation mellan Sandvik och 
Sandvikens kommun, och att det alltid funnits på orten. Personen påpekar att den grupp som  
tillsatts i och med projektet och den nya rondellens gestaltning är ett bra exempel på den 
ömsesidighet som finns mellan kommunen och företaget. Där har företaget och kommunen 
tillsammans arbetat för att komma fram till en konstnärlig gestaltning som bland annat ska 
representera ”den moderna industristaden”. Men tjänsteman B vid Sandvikens kommun säger att 
det också finns en vardaglig relation mellan aktörerna, där det sker ett utbyte av information mellan 
Sandvikens kommun och Sandvik.112  
 En före detta tjänsteman C vid Sandvikens kommun påpekar dock att även om det funnits ett 
ömsesidigt beroende mellan företaget och kommunen så har det inte alltid funnits ett samarbete i 
samhällsplaneringen. Utan detta är något som tillkommit under de tio senaste åren. Innan dess fanns 
det en tydlig uppdelning mellan ”bruket” och det ”civila samhället”. Denna gränslinje luckrades 
sedan upp och de motsvarande aktörerna ingick ett mer integrerat förhållande. Personen poängterar 
också att en viktig roll som Sandvik haft i samhällsplaneringen är att företaget inte enbart begränsat 
sin verksamhet till industriområdet. Företaget har även byggt kontor utanför industriområdet och i 
centrum, vilket personen anser varit bra för en utveckling mot ett mer rörligt och levande centrum. 
Dock tror personen att samarbetet mellan kommunen och företaget kan minska när företagets 
huvudkontor idag har förflyttats till Stockholm då personen ser en risk för att engagemang på orten 

                                                           
106 SFS 2007:1091 2 kap. 13 § 
107 Tjänsteman(A) Sandvikens kommun. 2012-11-23 
108 Trafiklösning Sandviken - Förstudie, 2009: 2   
109 Trafiklösning Sandviken - Förstudie, 2009: 6 
110 Tjänsteman(B) Sandvikens kommun, 2012-12-21 
111 Tjänsteman(A) Sandvikens kommun, 2012-11-23 
112 Tjänsteman(B) Sandvikens kommun , 2012-12-21 
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minskar från företagets sida. Personen påpekar dock att detta enbart är en spekulation från dennes 
sida.113 
 En tjänsteman vid Sandvik anser att det finns en ”tät relation” mellan Sandvik och Sandvikens 
kommun som varit stabil under åren, där de två parterna stöttat varandra och inte jobbat mot 
varandra. Förhållandet mellan de två aktörerna består av ett beroende från båda aktörers håll mot 
den andra, menar personen. Vad gäller samarbetet på orten så består företagets beroendeställning 
till kommunen i det att kommunen ska bistå med bland annat bostäder, infrastruktur och liknande 
som sätter goda förhållanden för företagets lokalisering. Vad gäller kommunens beroendeställning 
till företaget så handlar det om att företaget är en viktigt näringskälla för kommunens invånare. 
Vidare tror personen att kommunen sitter i en större beroendeställning till företaget då en privat 
aktör har större ”frihet” vad gäller att förflytta sig. Det vill säga att med tanke på att Sandvik är 
globalt etablerade har företaget på så vis en större rörlighet.114  
 
5.3 Samarbete i Projekt östra infarten 
Med bakgrund i att ett POP som samarbetsform inte definieras som någonting enhetligt, eller att det 
inte existerar en direkt rättslig gräns för vad som är ett POP och inte, så kan Projekt östra Infarten i 
Sandviken sägas präglas av ett POP. Mörth och Sahlin-Anderssons fyra olika formationer som POP 
tenderar att anta i olika grad, kommer att appliceras, i den mån det är möjligt, på de olika 
samarbeten som funnits i och med Projekt östra infarten. De fyra formationerna är Formellt-
tidsbegränsat, formellt-icke-tidsbegränsat, informellt-tidsbegränsat samt informellt- icke-
tidsbegränsat.115  
 I och med den förstudie som färdigställdes år 2009 för det hela projektet, fanns ett samarbete 
mellan Sandvikens kommun, projekteringsföretaget Tyréns AB, samt Sandvik. Samarbetet utgjordes 
av en grupp som tillsattes med syftet att gemensamt utföra en förberedande studie.116 Gruppen 
bestod av en styrelsegrupp samt en projektgrupp, och hade därmed en tydlig organisering.117 Tyréns 
arbete var att projektera den faktiska förstudien, Sandviks deltagande bestod i att göra de olika 
studierna som krävdes för att klarlägga olika alternativa lösningar på en framtida ombyggnation, där 
en andra etapp i projektet bestod av en ny infart till företaget. Sandvik var därför också 
medfinansiär till förstudien. Detta POP mellan de tre aktörerna varade under en tidsbestämd period, 
där styrelsegrupp och projektgrupp löstes upp när förstudien var utarbetad.118 Det samarbete som 
funnits mellan Sandvikens kommun, Tyréns och Sandvik kan sägas utgöras av formen formellt-
tidsbegränsat, då det funnits en tydlig organisering med styrelsegrupp och projektgrupp. Samt så 
har dessa grupper vid arbetets slut upplösts, vilket betyder att POP också var tidsbegränsat.   
Ett POP kan också påvisas mellan Sandvikens kommun och den entreprenör som anlagt projektet. I 
det samarbete som fortgått mellan Sandvikens kommun och Vectura så kan ett POP av formen 
formellt-tidsbegränsat påvisas. En form som författarna Mörth och Sahlin-Andersson också påpekar 
är vanligt förekommande vad gäller ett avtal eller ett kontrakt mellan en kommun och en 
entreprenör.119 Vidare så har Sandvikens kommun genom Lag om offentlig upphandling utsett 
entreprenörsföretaget Vectura till bäst lämpad utförare enligt 2 kap. 13 §, i lag om offentlig 

                                                           
113 Före detta tjänsteman(C) Sandvikens kommun, 2012-12-10 
114 Tjänsteman Sandvik, 2012-12-13 
115 Mörth, Sahlin-Andersson, 2006: 28 
116 Tjänsteman(A) Sandvikens kommun, 2012-11-23 
117 Trafiklösning Sandviken - Förstudie, 2009: 2  
118 Tjänsteman(A) Sandvikens kommun, 2012-11-23 
119 Mörth, Sahlin-Andersson, 2006: 275 
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upphandling.120 Ur Lag om offentlig upphandling kan man utläsa att offentlig upphandling omfattar 
sådana handlingar som tas i akt av en myndighet som ska göra en upphandling i form av ett 
kontrakt. Det kan handla om varor, tjänster eller byggentreprenörer. Det vill säga att Sandvikens 
kommun har lagt ut planen för projektet på entreprenörsmarknaden för att få in förslag från olika 
entreprenörer. Den entreprenör som kommunen väljer, har uppfyllt kravet som säger att anbudet är 
det som ekonomisk sett är bäst lämpat enligt 4 kap. 19 §, i lag om offentlig 
upphandling.121Konsultföretaget Vectura och Sandvikens kommun har därmed ingått ett avtal. 
Vectura har vidare anlagt cirkulationsplatsen, samt varit med och utformat dess design.122   
 Utöver Sandvikens kommuns samarbete med Vectura så har också dessa två aktörer 
tillsammans med Sandvik och en utomstående konsult för den offentliga gestaltningen arbetat i ett 
samarbete genom en grupp för utformning av den nya rondellen. Gruppens fördelning mellan 
aktörerna har redovisats i uppsatsens metodbeskrivning, där Sandvikens kommun är den aktör som 
står för flest antal medverkande personer. Gruppens arbete har bestått av att tillsammans utarbeta en 
konstnärlig gestaltning av den rondell som byggts i projektet.123 Arbetet i gruppen har bestått av ett 
flertal möten vid dess start då det var viktigt att diskutera samt utbyta idéer, för att sedan övergå i 
ett arbete där respektive aktör arbetade på varsin kant.124 Konsulterad landskapsarkitekt har arbetat 
med att ta fram olika förslag för en del av rondellens gestaltning. Ett första förslag på en del av 
rondellens gestaltning var att använda ett material som antar en rostliknande ton. Förslaget nekades 
av Sandvik då det inte vill förknippas med ett material som ”rostar”. Ett annat materialval gjordes 
därför.125 Konsulterad konstnär har arbetat utifrån ett förslag som fanns när personen gick in i 
projektet.126 Sandviks huvudsakliga roll har varit att rådgiva om lämpligt material i gestaltningen av 
rondellen, samt så har de finansierat en del material. Sandviks roll i samarbetet har bestått av två 
personer, där det av en medverkande påpekats att en av dem fungerat som en ”förmedlare” mellan 
gruppen för utformning och den andra medverkande personen på Sandvik.127  
 Vad gäller gruppens struktur så kan det sägas karaktäriseras av formen informellt -
tidsbegränsat, med anledning av att gruppens arbete inte kan identifieras med någon tydlig 
organisationsstruktur. Enligt Johan Lembke så bör ett sådant partnerskap som är av mer informell 
karaktär betecknas privatoffentlig samverkan.128  
Utöver ovanstående samarbete så finns ett direkt samarbete mellan Sandvikens kommun och 
Sandvik. Detta samarbete sträcker sig från den tid då förstudien till det långsiktiga projektet 
startades till dess att nästkommande etapp i projektet är slutfört. Nästkommande etapp med en ny 
infart till Sandviks industriområde kommer dock inte att genomföras idag då resurser från företagets 
sida inte finns. Tjänsteman A vid Sandvikens kommun säger att företaget gett information om att en 
ny infart inte kan byggas tidigare än år 2016.129 Det direkta POP som finns mellan Sandvik och 
Sandvikens kommun i det hela projektet kan sägas vara av mer icke-tidsbegränsad karaktär, med 
anledning av att nästkommande etapp är uppskjuten och inte fastställd när den ska genomföras. 
Vidare har det förståtts som att det för det hela projektet inte finns någon bestämd budget, då 

                                                           
120 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 2 kap. 13 § 
121 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 4 kap. 19 § 
122 Konsulterande landskapsarkitekt, 2012-12-03 
123 Tjänsteman(A) Sandvikens kommun, 2012-11-23 
124 Konsulterad konstnär 2012-12-03, konsulterad landskapsarkitekt, 2012-12-03 
125 Konsulterad utformare, 2012-12-03 
126 Konsulterad konstnär, 2012-12-03 
127 Konsulterad landskapsarkitekt 2012-12-03 
128 Lembke, 2006: 100 
129 Tjänsteman(A) vid Sandvikens kommun, 2012-11-23 
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finansiering av nästkommande etapp inte är bestämt. Därmed kan detta POP också benämnas som 
mer informellt än formellt.  
 
5.4 Motiv till att inleda ett samarbete samhällsplaneringen 
Sandvikens kommun 
Tjänsteman A på Sandvikens kommun påpekar att projektet i Sandviken är ”Sandviksberoende”. 
Uttalandet bygger dels på att Sandvik äger en del av den mark som byggnationen skulle ta form på. 
Dels bygger uttalandet på att den första etappen i projektet är en förutsättning för en framtida 
nybyggd infart till företagets industriområde. Från Sandvikens kommuns sida påpekar 
tjänstemannen också att valet av att involvera företaget Sandvik i Projekt östra infartens första 
etapp beror på företagets storlek, och därav rätt till att påverka den konstnärliga gestaltning som 
ombyggnationen dels skulle innebära. Personen menar samtidigt på att det är av vikt att som 
kommun inte prioritera ett företag mer än ett annat. Personen påpekar dock att det är annorlunda i 
denna situation då projektet är, som ovan nämnts, ”Sandviksberoende”.130  
 Tjänsteman B vid Sandvikens kommun beskriver liknande syfte med att den första etappen är 
en förutsättning för en framtida infart till Sandvik, samt att marken är i företagets ägor. Personen 
säger också att ett större syfte varit att genomföra ett ömsesidigt utbyte av idéer var gäller 
utformningen på rondellen med företaget. Vad gäller finansiering så har det inte funnits något krav 
på att företaget ska bidra, utan de har företaget självmant gjort. Vad gäller medfinansiering i den 
första etappen från företagets sida så har de bidragit till de skulpturer som finns i den rondell som 
byggts.131  
 
Sandvik 
En tjänsteman på Sandvik klarlägger att företaget automatiskt inledde ett samarbete med 
kommunen i den första etappen då markförhållandena var sådana att företaget äger en bit. Personen 
tror att kommunens huvudsakliga syfte att involvera företaget beror på företagets storlek och 
inflytande på orten. Personen påpekar att Sandvikens kommun därmed var angelägna med att bjuda 
in företaget i arbetet med att fastlägga gestaltning av planerad rondell. Utsmyckningen i den 
cirkulationsplats som byggts skulle representera en modern industristad. Företagets roll har därav 
bestått av att vara rådgivare angående material som kan användas i utsmyckningen, samt sponsrat 
med en del material.132   
Tjänstemannen från Sandvik påpekar att företagets motiv till att inleda ett samarbete med 
kommunen, om man ser till det hela projektet, beror på att det är viktigt att som företag visa på att 
man tar ansvar och vill förändra den situation som varit med all tung trafik. Det är också därav 
betydande att som företag skapa en god bild av företaget för invånare, där de inte förknippar 
företaget med konsekvenser som buller av dagens trafiksituation. Personen förklarar också att den 
första etappen i projektet är en förutsättning för vidareutveckling med en ny infart till Sandviks 
industriområde, och på så sätt har företaget även en roll. Tid för nästa etapp är dock oklart, och för 
tillfället finns inte tillräckliga resurser för detta, det skulle också innebära en komplex förändrad 
struktur av företagets logistikhantering, menar personen. Personen påpekar att nästa etapp, kommer 
att beröra både kommun och företaget, där båda aktörerna måste finansiera.133 Möjligheten att 
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skjuta upp nästa etapp alltför länge finns inte, då den bro som transporterna idag går över kommer 
att ”tas ur bruk” år 2017, då den enbart bedöms klara trafik till dess.134  
 
5.5 Möjligheter och problem 
I nedanstående text kommer medverkande intervjupersoners åsikter, om vilka för- och nackdelar ett 
privatoffentligt samarbete kan ge, att redovisas. En konsulterad landskapsarkitekt anser att den 
första uppfattningen om kommunens angelägenhet att bjuda in Sandvik till medverkan angående 
gestaltning av rondellen gav ett positivt intryck då företaget var intresserad av att stå för stora delar 
av materialkostnaden. På grund av omorganisering i företaget samt att insatta personer slutade så 
resulterade bidraget i en mindre summa till en viss del av gestaltningen. Då gestaltningen kan ses 
som en representation av Industristaden och därmed företaget, så anser personen att företagets 
bidrag gentemot den marknadsföring de får är liten. Dock påpekar personen att den tror att deras 
sponsring skulle varit större om det inte skett omorganiseringar i företaget just när projektet 
genomfördes. Vidare menar personen på att den tror att det är viktigt med ett fungerande samarbete 
mellan privat aktör och en offentlig aktör på en bruksort som Sandviken där företaget nästan ”är” 
orten.135  
 En konsulterad konstnär i projektet anser att Sandvik har gjort utformningen möjlig då de gått 
in som sponsor till en del av gestaltningen, en faktor som personen därför ser som en fördel. Vad 
gäller nackdelar så kan personen inte identifiera några i detta samarbete. Något som kan vara en 
nackdel menar personen på, kan vara om en privat aktör sätter hårda ramar. Dock har det inte 
funnits några hårda krav från privat aktör i detta fall, utan enbart stöttande.136 
 En tjänsteman på Sandvik har beskrivit relationen mellan aktörerna som en tät relation. 
Personen ser detta som en fördel i ett samarbete mellan en privat aktör och offentlig sektor. 
Förutom det positiva med ett samarbete mellan privat och offentlig aktör så lägger personen fram 
några nackdelar som den kan se. Personen påpekar, att på grund av att den offentliga sektorn har 
krav på öppenhet, men att ett företag tvärtom ibland måsta ha en mer sluten roll, så kan en nackdel 
för Sandvik vara den krock vad gäller krav på insyn och offentlighet i samarbeten med offentlig 
sektor. Personen säger att företaget kan bli ”ställd inför offentligheten” i frågor som företaget vill 
hålla slutna. Det kan vara en nackdel, menar personen på men det är dock inget som personen kan 
identifiera i Projekt östra infarten. En ytterligare nackdel anser personen, kan vara att ett samarbete 
kan sluta i stora kostnader för företaget.137  
 
 
6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Den här uppsatsen introducerades med att kortfattat redogöra för två nyliberala trender som jag 
anser kan utläsas från tidigare litteratur. En av de nyliberala trender som lyftes fram i uppsatsens 
inledning var att staten - kommuner och städer, blir allt mer svag i deras förhållande till stora 
företag. Detta är något som tydligt påpekas av Noreena Hertz.138 Det kan också förstås utifrån de 
motiv som Linder lyfter fram för att inleda privatoffentliga partnerskap. Motiv som dels återspeglar 
ett nyliberalt perspektiv, som också tenderar att handla om att den offentliga sektorn ska sträva efter 
att anta marknadens tillvägagångssätt. En övergång som teoretiskt sett kan tänkas göra statens roll 
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svagare, då den tenderar att anta en annan roll och därmed frångå sin traditionella roll. Att staten 
blir svagare gentemot stora företag kan också förstås i det resonemang som förts ovan där det talas 
om en förändring från den traditionella hierarkiska uppbyggnaden, med rangordnade institutioner i 
samhället som ställs parallellt med eller ersätts av en styrningsstruktur som karaktäriseras av 
horisontella relationer. Den horisontella strukturen karaktäriseras av positionerna som inte är givna, 
vidare kan man inte påvisa lika tydliga över-och underordnad positioner som i den hierarkiska 
strukturen.139 Detta skulle därmed dels kunna ta sig uttryck i att den offentliga sektorn och den 
privata sektorn blir mer likställda som påpekats i tidigare litteratur. Dels så skulle det kunna ta sig 
uttryck i att den offentliga sektorn blir svagare. Ovanstående har också påvisats vara 
bakomliggande faktorer till framväxten av POP.  
 Den andra nyliberala trenden som framfördes består i att kommuner och städer successivt blir 
mer beroende av att locka ekonomiskt kapital och därmed underhålla det ekonomiska kapitalet. 
Detta är någonting som Beaten dels redogör för i sin vetenskapliga artikel där han skriver att 
planerarens roll utifrån ett nyliberalt synsätt består av att locka investeringar och företag.140 Det kan 
också förstås utifrån det Mörth och Sahlin-Andersson skriver, om att den offentliga sektorn antar en 
marknadslik form. Mörth och Sahlin-Andersson skriver att parallellt med att den offentliga sektorn 
tenderar att anta en sådan form så uppmanas den privata sektorn istället att ta ett större ansvar i 
samhället.141 Detta är även något som skulle kunna vara en utveckling i det att företag blir större, 
får inflytande och därmed automatiskt blir en större ”samhällsbärare”.  
 Den här uppsatsen har gjort en genomgång av begreppet privatoffentliga partnerskap(POP). Ett 
begrepp som tydligt kan länkas samman med de nyliberala influenser som sägs prägla ett synsätt 
inom planering idag. POP kan ta uttryck i olika former och typer, någonting som också har påvisats 
genom studerat samarbete i Sandviken. POP som samarbetsform kan tänkas vara något som 
kommer att växa, då den offentliga sektorn är i behov av finansiering men också med anledning av 
att företag har inflytande och därför ”rätt” till att delta i samhällsprojekt. Följder av detta skulle 
kunna vara att de stora företagens olika nischer återspeglas ännu mer i kommunens kultur och 
samhällets olika funktioner. Det är ett faktum som redan kan pekas ut i Sandviken där 
Göranssonska skolan är ett exempel. På skolan utbildas en stor del av kommunens yngre invånare 
för att sedan ha möjlighet att arbeta på Sandvik. Göransson arena i Sandviken har, som många 
andra sponsrade arenabyggen i Sverige idag, anammat ett namn som genast förknippas med ett stort 
företag på orten. Namnet på arenan är taget av Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson. Jag vill 
också framföra att jag tror att de arenabyggen som poppar upp överallt i Sverige idag är ett bra 
exempel på ett nutida privatoffentligt partnerskap där kommunen och ett större företag på en ort kan 
tänkas gynnas. Företaget bidrar med pengar till bygget och i gengäld får det sitt namn marknadsfört, 
kommunen får sponsring och arenan blir ett verktyg för att gynna både de invånare som bor på 
orten men också ett verktyg för att locka nya människor. Arenabyggen kan dock förstås som ett 
exempel på ett POP som inte är ett samarbete som gynnar båda parter då kommuner tenderar att stå 
med allt för höga kostnader efter sådana projekt.  
 I den här undersökningen har jag använt Sandvik som ett tydligt exempel på ett dominerande 
stort företag i ett POP med Sandvikens kommun. Huvudaktören har varit Sandvikens kommun, som 
också varit den drivande aktören. De samarbeten som funnits direkt med konsulterade företag kan 
identifieras som av en mer formell och tidsbegränsad form. Det samarbete som finns mellan 
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Sandvikens kommun och Sandvik har en mer informell och icke tidsbegränsad form. Det har också 
upplevts som att det i samarbetet råder en osäkerhet då nästkommande etapp inte är fastställd på 
grund av att det inte finns resurser från företagets sida. Det är någonting som kan tänkas vara en 
följd av det som en medverkande person i undersökningen nämnde: att det sker och har skett en 
omorganisering i företaget. Ett tecken på det kan också vara företagets förflyttning av 
huvudkontoret till Stockholm. Det här är någonting som kan tänkas påverka vilka projekt som 
prioriteras inom företaget. Jag skulle vilja lyfta fram det som Matti Siemiatycki påstår, det vill säga 
att skilda syften mellan medverkande aktörer kan försvåra då den privata aktören drar sig tillbaka 
mot egenintressen.142 Eftersom Sandvik är ett privat företag kan det tänkas att företaget drar sig 
tillbaka mot sitt egenintresse då de skjuter upp nästkommande etapp.  
 I uppsatsen har motiven till att inleda ett samarbete på orten redovisats. Argumenten från 
kommunens sida att inleda ett samarbete i den första etappen med Sandvik kan förklaras bero på tre 
faktorer; marken är i Sandviks ägor och förutsätter därmed ett samarbete med företaget, den första 
etappen är vidare en förutsättning för framtida infart till Sandviks industriområde samt att 
företaget, med anledning av sin storlek och därmed rätt till att påverka, involveras för att ge sin 
åsikt om rondellens utsmyckning. I den första etappen kan det därmed sägas att företagets största 
roll varit att medverka som en intressent. Stephen Linders sista och sjätte motiv för att inleda ett 
partnerskap är att fördela inflytande.143 Linders sjätte motiv kan därmed appliceras på det samarbete 
som förts i gruppen för utformning, där jag vill argumentera för att företaget Sandvik dels givits 
inflytande. En tjänsteman på Sandvik påpekar liknande motiv som kommunens tjänstemän, men 
poängterar också att ett viktigt syfte med att inleda det långsiktiga samarbetet beror på att man som 
företag vill ta ansvar. Personen poängterar att det är viktigt att invånare på orten inte förknippar 
Sandvik med buller och avgaser. Det kan här förstås som att företaget är mån om att ta sitt ansvar i 
samhället. Dock har etappen som omfattar denna förändring skjutits på från företagets sida. Något 
som därmed kan ifrågasättas är hur mycket företaget i praktiken prioriterar projekt utanför 
företagets ”verksamhet”.    
Tjänsteman A från Sandvikens kommun har sagt att det som kommun är viktigt att inte prioritera ett 
företag mer än ett annat, men detta projekt var annorlunda då det var ”Sandviksberoende”. Med 
Sandviksberoende menar personen att marken var i Sandviks ägor samt att den första etappen varit 
en förutsättning för nästkommande etapp. Jag skulle vilja ifrågasätta Sandvikens kommuns val av 
att bjuda in till den grupp som tillsatts för arbetet med utformning. Jag anser att kommunen har en 
möjlighet att även bjuda in andra företag på orten, detta på grund av två anledningar. Den första 
består i att det påpekats från en annan tjänsteman vid Sandvikens kommun att den första etappen 
skulle ha genomförts även om infarten till Sandvik inte skulle ha gjorts, detta borde betyda att den 
första etappen varit ”oberoende” av nästkommande etapp, och därmed inte bör vara beroende av 
enbart Sandviks medverkan. Den andra består i att kommunen varit drivande aktör i detta projekt 
och därmed har haft möjligheten att besluta om fler medverkande aktörer.  
 De nackdelar som identifierats i gruppens arbete är få. Något som kan tolkas som en nackdel är 
det finansiella bidrag som företaget bidragit med. Men det påpekas att det fanns en bakgrund till att 
företagets bidrag blev mindre än vad som först lades fram. En tjänsteman från Sandvik påpekade att 
den kunde tänka sig olika nackdelar i och med POP, dock var det inte några som personen menade 
på fanns i det här projektet. Det är ändå av intresse att redogöra för personens framförda 
uppfattningar då dessa kan sättas i förhållande till vad tidigare litteratur beskriver. Tjänstemannen 
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från Sandvik påpekar att en nackdel för Sandvik som företag kan vara om de ställs inför 
”offentligheten”. Detta är ett påpekande som kan kopplas till det som Ingemar Elander diskuterar. 
Elander resonerar däremot utifrån ett annat perspektiv. Elander påpekar att den privata aktörens 
slutenhet kan riskera tillgången på insyn och offentlighet i ett samarbete, och att den offentliga 
sektorn kan tappa sin huvudsakliga roll.144 Därmed så har det i tidigare litteratur lyfts fram som en 
nackdel för den offentliga sektorn. I den här undersökningen framhävs det också som en nackdel, 
däremot kommer det från den privata aktören.  
 En annan nackdel som tjänstemannen vid Sandvik framför är att ett samarbete med den 
offentliga sektorn kan sluta i stora kostnader för företaget. Detta faktum kan styrkas i tidigare 
litteratur. I en rapport från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting så beskriver man att en 
bakomliggande orsak till framväxten av POP är att den offentliga sektorn varit i en ekonomiskt 
pressad situation, och därav sökt samarbeta med privata aktörer.145 Detta skulle praktiskt sett kunna 
ge den privata aktören högre kostnader i samhällsprojekt, utanför dess egen verksamhet. Dock 
påpekar tjänstemannen från Sandvik att det inte är någonting som personen kan påvisa i det aktuella 
projektet.  
 På grund av att företaget valt att skjuta upp nästkommande etapp med anledning av att det inte 
finns tillräckliga resurser från företagets sida så kan det tänkas att Sandvik ändå ställts inför detta 
problem vad gäller nästkommande etapp. Det vill säga att kostnaderna för företaget är för höga, och 
därmed är det ett projekt man skjuter på. 
 Tjänsteman B vid Sandvikens kommun påpekar att företaget aldrig haft ett krav på sig att bidra 
med finansiering i den första etappen, utan det är något som företaget självmant gjort. Att företaget 
fått medverka som intressent utan att behöva bistå finansiellt kan tänkas vara ett sätt från 
Sandvikens kommuns sida att påvisa att kommunen arbetar för att få företaget att känna sig ”viktig” 
på orten. Den här uppsatsen har beskrivit hur företaget under 2000-talet uppfört Göranssonska 
skolan som också Sandvikens kommun äger en liten del av, byggt Göransson arena, som sedan 
skänktes till kommunen samt nyligen deltagit i ett projekt. Om Carlestams beskrivning appliceras 
på detta så innebär det att företaget återigen under början av 2000-talet intagit en viss roll som 
”samhällsbyggare” på orten, en roll som han säger att företaget avsade sig under 1960-talet. 
Dessutom så har en före detta tjänsteman C på Sandvikens kommun påpekat att det samarbete som 
finns i samhällsplaneringen på orten idag inte varit bestående utan är något som tillkommit under de 
senaste tio åren. Ett påpekande som även stärker teorin om att företaget återigen intagit en viss roll 
som samhällsbyggare. Däremot så har det från samma medverkande person spekulerats om att 
samarbetet kan komma att förändras i negativ bemärkelse, då personen ser en risk för att företagets 
engagemang på orten kommer att minska i och med deras flytt av huvudkontoret till Stockholm. 
Hur man i samhällsplaneringen har samarbetat under historien på orten har därmed pendlat. 
Tjänsteman B från Sandvikens kommun har beskrivit relationen idag mellan aktörerna som 
ömsesidig, vidare har personen givit det samarbete som funnits i den första etappen av Projekt östra 
infarten som ett exempel på denna ömsesidighet. En tjänsteman vid Sandvik har beskrivit 
förhållandet som en ”tät relation”, vilken består i ett beroende från båda aktörers sida. Personen 
poängterar dock att kommunen sitter i en större beroendeställning till företaget än tvärtom med 
anledning av att företaget har en frihet att förflytta sig.  
 Om företagets flytt av huvudkontoret till Stockholm kan ses som ett tecken på att företaget är 
på väg att knoppas av på orten är tveksamt. Däremot så kan företagets flytt av huvudkontoret till 
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huvudstaden ses som en förändring i företagets långa tradition, där huvudkontoret varit stationerat i 
Sandviken. Det kan också tänkas att de förändringar som lyfts fram av en medverkande om 
omorganisering i företaget är en antydan till att företaget gör andra prioriteringar. Något som också 
skett tidigare i historien. Jag tror att Sandvik som företag kommer att växa i och med dess globala 
förankring. Om företagets samarbete med kommunen kommer att öka, fortsätta på samma sätt eller 
minska är svårt att avgöra. En faktor som det kan sägas bero på är vilka prioriteringar företaget har. 
 Att Sandvikens kommun arbetar för att få företaget att känna sig viktigt på orten är något de 
påvisar genom Projekt östra infarten. Jag vill därför anföra att det finns tendenser till att 
Sandvikens kommun ”anpassar” sig för företaget Sandviks lokalisering på orten. Att Sandvikens 
kommun äger en liten del av Göranssonska skolan visar också på att de vill bygga goda 
förutsättningar för företaget.  
 De nyliberala trender som framfördes tidigare kan sägas återspegla sig i den här 
undersökningen på det sättet att Sandvikens kommun lite hårddraget kan påpekas anpassar sig till 
Sandviks lokalisering. Sandvik är ett privat företag och har friheten att dra sig tillbaka mot 
egenintressen genom att byta riktning på prioriterade projekt eller att förflytta olika delar av sin 
verksamhet. Det är en självklarhet då det är en privat aktör. Att företaget kan förändra prioriteringar 
och riktning kan också påvisas genom företagets pendlande roll i olika samhällsprojekt på orten.  
Företaget Sandvik har inte något krav på sig att själva bidra med resurser för att gynna sin egen 
lokalisering på orten även om det i tidigare litteratur påpekas att företag uppmuntras till att ta ett 
större ansvar i samhället.  
 Jag anser att det är av vikt att göra fortsatta studier och liknande undersökningar av detta 
område. En jämförande studie skulle ge möjligheten att kunna urskilja i vilken utsträckning 
kommuner prioriterar olika projekt. En fortsatt studie skulle då också i en större utsträckning kunna 
påvisa hur kommuner anpassar sig, finns det tendenser till att projekt som gynnar större företag i 
större utsträckning genomförs? Jag vill avsluta med att säga att jag anser att Sandvikens kommun 
även bör bygga starka band med andra företag på orten då det skulle minska den beroendeställning 
som påvisats finns till förtaget Sandvik.  
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