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Problemställning:  OPS är en ny genomförandeform som innebär ett offentligt 

privat samarbete vid bygg och infrastrukturprojekt vilket växt 

fram som ett alternativ till de traditionella formerna. Dock så 

lämpar sig inte alla projekt att drivas som OPS utan det gäller 

att välja rätt projekt för att det ska bli ett fördelaktigt alternativ.  

Därför måste projektet utredas och granskas i någon sorts 

förstudie. Däremot är det inte helt enkelt att göra en sådan då 

effekterna av OPS i relation till projektet måste analyseras över 

en lång och ofta svårförutsägbar framtid. Metoderna har även 

kritiserats för att det saknas en verklighetsanknytning då det 

inte finns någon betydande statistik från tidigare genomförda 

OPS-projekt att knyta an till och utgå ifrån som referens. 

Syfte: Syftet med denna studie är att ge en insikt i hur 

tillvägagångssättet ser ut vid val av OPS och identifiera vilka 

förutsättningar som krävs för att ett projekt ska lämpa sig så att 

rätt projekt väljs att genomföras som OPS. På så sätt kan dåliga 

erfarenheter med OPS undvikas. 

Metod:  För att närmare kunna analysera sambandet mellan 

beslutsunderlaget och valet av genomförandeform så gjordes 

en fallstudie av kvalitativ art där både en dokumentstudie och 

intervjuer med berörda gjordes. Syftet med fallstudien var även 

att samla in empirisk data kring hur underlagen och 

resonemangen kring beslut om genomförandeform ser ut idag. 

Fallstudien möjliggjorde även en identifiering av de mest 

kritiska momenten vid beslut av genomförandeform i 

förhållande till det specifika projektet. Då de förstudier som 

görs inför val av genomförandeform ofta utformas av externa 
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experter vid större projekt har även ett flertal intervjuer med 

personer som erbjuder denna typ av tjänster. 

Slutsatser: I denna studie har ett flertal förutsättningar identifierats som ett 

projekt måste ha som kan användas som riktlinjer för politiker 

eller andra beslutsfattare för att själva kunna göra ett första 

urval om projektet är lämpar sig för OPS eller ej. Dessutom har 

det visat sig att en kvantitativ analys inte kan utformas utan 

svårigheter. Framförallt är datainsamlingen samt en värdering 

av framförallt riskerna är kritiska moment i en förstudie. 

Dessutom är det viktigt att beakta att valet av kalkylränta, 

vilken kan ha en mycket stor påverkan på kalkylens resultat. 

Dessutom är det även viktigt att ta hänsyn till kvalitativa 

faktorer då det finns många svårvärderade faktorer som 

fortfarande är mycket viktiga att ta hänsyn till vid valet av 

OPS. I fallstudien har dessutom ett tydligt problem identifierats 

vilket är att de som fattar beslut om val av OPS som 

genomförandeform har en tydlig påverkan av bland annat 

politik och budgetrestriktioner än att enbart söka den mest 

samhällsekonomiska lösningen. De har inte förståelse för vad 

risker kostar och hur de ska bedömas i projekten. Både 

fallstudien och intervjuerna med externa experter tyder på att 

det finns en omogenhet i branschen som i första hand bottnar 

sig i en form av okunskap inom OPS. Detta är en av den största 

påverkan på utfallet av ett beslut kring OPS-projekt.  

Nyckelord: OPS, VfM-analys, förstudie 
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ABSTRACT 

Title: The approach to determination – When’s PPP suitable for a 

project? 

Author: Olivia Eldh 

Supervisor: Stefan Olander, Department of Construction Management, 

Lund Institute of Technology at Lund University 

 

 

Problematization: PPP is a new form of procurement, which involves a public 

private partnership in construction and infrastructure projects 

which have emerged as an alternative to the traditional 

procurement. However, not all projects have prerequisites to be 

run as PPP so it’s all comes down to choose right project for it 

to be a beneficial option. Therefore, the project must be looked 

in to and reviewed in some sort of feasibility study. However, 

it is not easy to do such a feasibility study as the effects of PPP 

in relation to the specific project must be analyzed over a long 

period of time which often it an unpredictable future. The 

methods have also been criticized for the lack of a sense of 

reality when there is no significant statistics of previous PFI 

projects to connect to and assumed as a reference. 

Purpose: The purpose of this study is to provide a deeper understanding 

of how to approach and when to select PPP as procurement. 

The objective is to identify the prerequisites required for a 

project to be suitable for PPP so accurate projects are being 

selected. This way, bad experiences with PPP will be avoided. 

Method: To further analyze the relationship between the basis for 

decision-making and the choice of procurement was to do a 

case study, where both a document study and interviews was 

made. The purpose of the case study was to assemble empirical 

data on what basis decisions are taken to choose PPP today. 

The purpose of the case study is also to identify the most 

critical elements when to decide when to choose PPP in 

relation a specific project. Since the feasibility studies often are 
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made by experts within this field of study, several interviews 

have been done with companies who offer this type of services. 

Conclusions: This study has identified a number of prerequisites a project 

need which can be used as guidelines for politicians and other 

decision makers. The purpose of these prerequisites is to use 

these to make a first selection which projects are suitable for 

PPP or not. In addition, it has been found that a quantitative 

analysis can’t be designed without problems. In particular, 

problems arise when collecting data and calculating risks 

which are some of the most critical elements in feasibility 

study. Furthermore, it is important to note that the choice of the 

interest rate, which may have a profound effect on the results 

of the calculation of value for money. Moreover, it is also 

important to take the qualitative factors into account as there 

are many uncertain factors that are still very important to 

consider when decide between PPP and traditional 

procurements. The case study has also undoubtedly identified 

problems with who’s making the decisions regarding PPP. 

They don’t understand what the risks are and its costs and how 

they should be assessed in the projects evaluation. Politicians’ 

decisions are clearly effected of politics and budget constraints 

rather than to seek the most optimal economic solution. Both 

the case study and interviews with the experts suggest that 

there is an immaturity within the industry. The primarily cause 

is a lack of knowledge for PPP which is one of the greatest 

influence on the outcome of a decision on when to choose PPP. 

Key words: PPP, VfM-analysis, feasibility studies 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till OPS som mynnar ut i en 

övergripandeproblemställning med ett anknytande syfte, målsättning, avgränsningar, 

begrepp och definitioner samt disposition. 

1.1 BAKGRUND 
I dagens samhälle ställs allt hårdare krav på både kvalitet och en mer effektiv 

hantering av den skattefinansierade verksamheten. För att kunna möta dessa 

förväntningar på offentliga investeringar har nya sätt att genomföra och finansiera 

projekt arbetats fram som ett alternativ till de traditionella kontraktsbundna formerna. 

PPP (Public- Private Partnership) är en sådan samarbets- och finansieringsform som 

har utvecklats i första hand inom bygg- och infrastruktursektorn. I Storbritannien 

visar en undersökning av finansdepartementet att PPP kan sänka de totala 

livscykelkostnaderna med upp till 17 % (Andersson & Sirén, 2009). Denna nya 

alternativa samarbets- och finansieringsform blir allt vanligare runt om i världen. Idag 

är det upptill 70 olika länder som håller på att utveckla egna anpassade former av PPP 

program. (Pretorius, Lejot, McInnis, Arner, & Hsu, 2008, s. 216) I Sverige kallas 

samverkansformen för OPP (Offentligt Privat Partnerskap) eller OPS (Offentligt 

Privat Samverkan) (Andersson & Sirén, 2009) och det kan röra sig om sjukhus, 

äldreboenden, arenor men även vägar och järnvägar. Fortsättningsvis kommer termen 

OPS att användas vid hänvisning till denna samverkansform. 

Då en skattefinansierad verksamhet ska uppföras upphandlas traditionellt en eller 

flera privata parter som får i uppdrag att planera, designa och bygga med en ersättning 

av en viss kontraktsumma som betalas ut allteftersom arbetet utförs. OPS innebär att 

en skattefinansierad verksamhet istället ingår en nära relation under en lång tidsperiod 

(20-50 år) med ett kommersiellt företag dvs. ett företag med vinstintresse. Denna 

privata aktör låter inte bara uppföra och eventuellt projektera byggnaden som 

traditionellt, utan ansvarar även för bl.a. finansiering, förvaltning samt drift och 

underhåll. Problemet med de traditionella genomförandeformerna är att det är dålig 

koppling mellan de tidiga skedena i projektet och förvaltningsskedet. Syftet med OPS 

är att överlappa detta glapp och ingå ett samarbete redan från programskedet som 

fortlöper under hela byggprocessen och förvaltningen (Andersson & Sirén, 2009). I 

och med detta medför OPS en större möjlighet och ökade incitament att ta hänsyn till 

livscykelkostnaderna över tiden vilket leder till effektivisering och bättre 

resursutnyttjande över tid. På så sätt kan VfM (value for money) optimeras utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv genom hela livscykeln som verksamheten bedrivs 

(Pretorius, Lejot, McInnis, Arner, & Hsu, 2008).  
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Däremot finns det alltid två sidor av myntet vilket innebär att OPS inte alltid är det 

mest lönsamma alternativet. I England där OPS-projekt drivits sedan 1990-talet är det 

ändå bara 20% av projekten som genomförs som OPS (Konkurrensverket, 2007). 

Anledningen är att fördelarna med OPS inte alltid kan uppnås för alla projekt samt att 

det finns vissa moment som blir mer omfattande och mer kostsamma med OPS. Till 

exempel har studier från Storbritannien visat att transaktionskostnaderna kan bli upp 

till det tredubbla med OPS på grund av att kostnaderna för att utforma 

kontraktsdokumentationen samt övrigt underlag som krävs för bland annat 

finansieringen och riskfördelningen. Vidare kräver långa kontraktstider särskilda och 

omfattande dokumentation som också höjer transaktionskostnaden. Därför görs ofta 

en förstudie (feasibility studie) vid större investeringsbeslut där projektet analyserats 

för att utreda om det är lönsamt att driva projektet som ett OPS-projekt eller ej 

(Andersson & Sirén, 2009). Förstudien, vilken ligger som beslutsunderlag för att 

avgöra om projektet ska genomföras som OPS, är ett viktigt moment då erfarenheten 

har visat att dåliga förstudier är en bidragande orsak till dåliga erfarenheter av OPS. 

Bra förberedelser i form av en väl genomförd förstudie lägger grunden och medför ett 

väl genomfört projekt som uppnår en samhällsekonomisk lönsamhet (Nilsson & 

Pyddoke, 2007). Men det är inte enkelt att göra en förstudie då den måste se till alla 

effekter och konsekvenser av olika genomförandeformer över hela livscykeln för att 

kunna avgöra vilket alternativ som är mest lönsamt. Framförallt när det finns lite 

empirisk erfarenhet då det inte finns många fullbordade OPS-projekt (Pretorius, 

Lejot, McInnis, Arner, & Hsu, 2008, s. 217).  

Något som ytterligare försvårar valet av genomförandeform är den begreppsförvirring 

kring OPS som idag finns på marknaden. OPS är ett mycket svårdefinierat begrepp 

som innefattat många olika typer av samarbetsformer vilket kan uppfattas som 

mycket förvirrande (Konkurrensverket, 2008). Denna komplexitet och 

begreppsförvirring ställer helt andra krav på kunskap och kompetens hos 

beslutsfattaren för att denne ska kunna ta ett kvalificerat beslut om OPS ska 

genomföras och vilken typ av OPS som är lämplig. Det krävs omfattande kunskap om 

både projektformen som sådan och en förståelse för skillnaden mellan att driva ett 

projekt som OPS mot ett traditionellt drivet projekt (Nilsson & Pyddoke, 2007).  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Som framgår av konkurrensverket så lämpar sig inte alla projekt att drivas som OPS. 

För att ett OPS-projekt skall bli framgångsrikt krävs det att man från början väljer rätt 

projekt. Projektet måste vara sådant att fördelarna med OPS kan uppfyllas och måste 

därför utredas och granskas i någon sorts förstudie. Däremot är det inte helt enkelt att 

göra en sådan förstudie då projektet och effekterna av OPS måste analyseras över en 

lång och ofta svårförutsägbar framtid. Metoderna har även kritiserats för att det 
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saknas en verklighetsanknytning då det inte finns någon betydande statistik från 

tidigare genomförda OPS-projekt att knyta an till och utgå ifrån som referens. Därför 

har en fallstudie gjorts för att ge en insikt i hur tillvägagångssättet ser ut vid val av 

OPS samt att ta fram riktlinjer för hur man ska identifiera om OPS är ett lämpligt 

alternativ. 

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Då bra förberedelser är det som lägger grunden för ett väl genomfört OPS-projekt är 

syftet med denna studie att ge en insikt i hur tillvägagångssättet ser ut vid val av OPS. 

Genom att tydliggöra hur tillvägagångssättet ser ut idag samt att identifiera vilka 

svårigheter som kan finnas vid beslutfattandet om val av OPS, ges en djupare 

förståelse för vilket underlag som krävs och hur det kan utformas i form av en 

förstudie. På så sätt kan dåliga erfarenheter med OPS undvikas.  

Mer detaljerat är målet med studien att analysera följande frågeställningar;  

 Vilka kritiska moment finns vid beslut om OPS som genomförandeform? 

 Vilka förutsättningar krävs för OPS-projekt? 

 Vad är de mest kritiska faktorerna i en förstudie vid val av OPS? 

1.4 AVGRÄNSNING 
För att examensuppsatsens omfattning inte ska bli allt för stor så har vissa 

avgränsningar gjorts. Då ett specifikt projekt har valts att studeras i en fallstudie så är 

resultaten och slutsatserna knutna till det valda projektet och kommunens 

förutsättningar där projektet äger rum. Studien har även begränsats till byggsektorn då 

det valda projektet verkar inom detta verksamhetsområde.  

Då olika regler och lagar kring OPS varierar i olika länder så har för enkelhetens skull 

studien avgränsats till OPS-projekt i Sverige. Dock kommer studien inte gå in på 

djupet inom de juridiska aspekterna inom OPS.  

Det är även värt att nämna att denna studie inte syftar till att definiera OPS och olika 

OPS-lösningar. Därmed har studien inte tagit hänsyn till hur olika typer av OPS-

lösningar påverkar valet av OPS som genomförandeform utan utgått ifrån det valda 

fallets OPS-lösning, dvs. upphandling av ett hyresavtal. Denna avgränsning har gjorts 

då det finns otaliga mer eller mindre ”renodlade” OPS-lösningar vilket skulle bli 

alltför omfattande att fördjupa sig i, i denna studie.  
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1.5 BEGREPP OCH DEFINITIONER 
 

OPS (Offentligt Privat Samverkan) – Innebär en form av offentlig upphandling där ett 

privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en 

längre tid driva en offentlig nyttighet. 

PPP (Public- Private Partnership) – I denna studie har PPP valts att likställas med 

OPS. 

PFI (Private Finance Initiative) – Det är en form av partnerskap som infördes i 

England under början av 1900-talet som introducerade ett privat deltagande vid 

uppförande och finansiering av infrastruktur. 

Konsortium – Det är en sammanslutning av olika företag och organisationer med 

gemensamma vinstintressen till ett projektbolag för att göra en gemensam affär. 

Koncessionsavtal – Ett förhandlat kontrakt som ger koncessionshavaren rätt att 

exempelvis uppföra och bedriva en viss verksamhet. 

Koncessionstid – Den tid som koncessionsavtalet löper. 

Traditionell genomförandeform – De vanligaste genomförandeformer så som 

utförande-, general-, total- eller funktionsentreprenad utan ett privat inflytande. 

LCC (Life Cycle Costs) – Livscykelkostnad är totalkostnaden under en produkts hela 

livslängd. 

Förstudie (Feasibility studie) – En förstudie görs för att kunna analysera och 

utvärdera om OPS är ett mer samhällsekonomiskt lönsamt alternativ till de 

traditionella genomförandeformerna. Den metod som denna studie framförallt 

fokuserat på är en VfM-analys.  

VfM (Value for Money) – Det är ett internationellt mått på det värde som genereras av 

investerat kapital och används för att avgöra om ett projekt fördelaktigt kan drivas 

som OPS eller om verksamheten ska finansieras, ägas och drivas i egen regi. 

PSC (Public Sector Comparitor) – Det är ett referensprojekt som används i en VfM-

analys. PSC används som en jämförelse vid utvärdering av OPS. 

SPV (Special Purpose Vehicle) – Är ett projektbolag som upprättas av en eller flera 

offentliga och privata aktörer.  
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LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) – Det är den lag som reglerar köp som görs 

av myndigheter som är finansierade med allmänna medel. 

Due diligence – Det innebär en prövande granskning av en eventuell affär där bl.a. 

finansiella data, avtal, tekniska risker m.m. analyseras. 

1.6 DISPOSITION  
 

Kapitel 1 – Inledning  

Inledningsvis presenteras bakgrunden till OPS, som mynnar ut i en övergripande 

problemställning med anknytande syfte, målsättning och avgränsningar. 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt samt motivation till de val som 

gjorts vid insamling av det empiriska materialet. I den avslutande delen av kapitlet 

diskuteras studiens trovärdighet i form av validitet och reliabilitet.  

Kapitel 3 – OPS 

I detta kapitel introduceras OPS begreppet och dess definition med syftet att ge 

läsaren en översiktlig inblick och en förståelse för OPS.  

Kapitel 4 – Vägen till valet av genomförandeform 

I detta kapitel presenteras den teoretiska metodiken kring hur en förstudie ska 

utformas och analyseras i en VfM-analys. Kapitlet kommer utgöra den huvudsakliga 

teoretiska grunden för den kommande analysen. 

Kapitel 5 – Empiri 

I detta kapitel beskrivs insamlad data kring det valda fallprojektet, intervjuer med 

inblandade parter, dokumentstudier samt experters uttalande om valet av OPS i 

allmänhet. Syftet är att bidra med kunskap baserat på erfarenheter från tidigare 

genomförda OPS-projekt. Detta kapitel ligger som underlag för den analys och 

slutsatser som kommer i följade kapitel. 

Kapitel 6 – Analys och diskussion 

I kapitlet analyseras och diskuteras lärdomarna från den empiriska data som har 

samlats in genom studiens intervjuer och dokumentstudier. Analysen knyter även 

samman den teoretiska referensramen i relation till empirin. 
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Kapitel 7 – Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna kopplade till 

problemställningen som baserats utifrån diskussionen som förts i analysen i förgående 

kapitel. Kapitlet avslutas med rekommendationer och förslag på framtida studier. 
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2 METOD 
I detta metodkapitel presenteras studiens tillvägagångssätt samt motivation till de val 

som gjorts vid insamling av det empiriska materialet. I den avslutande delen av 

kapitlet diskuteras studiens trovärdighet i form av validitet och reliabilitet.  

2.1 ÄMNESVAL OCH ANSATS 
OPS är ett högaktuellt ämne som det skrivits mycket om den senaste tiden. Däremot 

förekommer det fortfarande stor begreppsförvirring kring definitionen av OPS och 

vad det innebär. Det beror på bristande kunskap om ämnet då OPS som 

genomförandeform är mycket komplext i förhållande till de traditionella 

genomförandeformerna. Det innebär att det ställs mycket höga krav på beställarens 

upphandlingskompetens (Konkurrensverket, 2008) Därför har denna studie inriktat 

sig på att närmare studera vad för underlag som krävs för att kunna bestämma sig för 

vilket val av genomförandeform som är bäst lämpad för ett specifikt projekt. Denna 

utforskande väg för att upptäcka nya kopplingar och att ge en djupare förståelse är en 

induktiv ansats (Merriam, 2009). Det innebär att ett antal frågeställningar ställs upp 

för att rama in ämnet som ämnas studeras. Eftersom detta angreppssätt inte utgår ifrån 

förutbestämda hypoteser så som i en deduktiv ansats finns det inga förutbestämda 

resultat. Detta medför att det inte finns incitament att tolka data och vinkla 

informationen så att det eftersträvade resultatet uppnås (ibid). Dock är en induktiv 

ansats inte objektiv då författaren brukar utgå ifrån vissa antaganden, begrepp och 

teorier för att skapa sig en uppfattning om ämnet.  

2.2 METOD OCH GENOMFÖRANDEFORM 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att kartlägga den teori som finns kring 

ämnet och vilka hypoteser som andra forskare tidigare studerat. På så sätt kartlades 

den befintliga teorin och därefter bedömdes vad som var av intresse att djupare 

studera och hur detta kunde bidra till forskningsområdet. Utifrån litteraturstudien 

ställdes ett antal frågeställningar upp som är kopplade till valet av OPS som 

genomförandeform. För att närmare kunna analysera sambandet mellan 

beslutsunderlaget och valet av genomförandeform gjordes en fallstudie av kvalitativ 

art. En kvalitativ metod innebär att ett fåtal objekt undersöks ur en helhet vilket 

möjliggör en djupgående analys och en djupare förståelse (Merriam, 2009). Syftet 

med en fallstudie av ett projekt var även att samla in empirisk data kring hur 

underlagen och resonemangen kring beslut om genomförandeform ser ut idag. 

Fallstudien möjliggjorde en identifiering av de mest kritiska momenten vid beslut av 

genomförandeform i förhållande till det specifika projektet.  
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Då de förstudier som görs inför val av genomförandeform ofta utformas av externa 

experter vid större projekt har även ett flertal intervjuer med personer som erbjuder 

denna typ av tjänster gjorts. På så sätt kan samspelet mellan de viktigaste faktorerna i 

en förstudie och valet av genomförandeform närmare studeras vid denna typ av 

projekt. Målet var att ge djupare förståelse för hur beslutsunderlaget ska utformas och 

vilka kritiska faktorer som finns i projekt av denna storlek. Intervjuer gav även en 

ökad förståelse för hur beslutsunderlagen varierar mellan olika projekt. För att 

ytterligare fördjupa sig i utformningen och vilka kritiska moment som finns vid en 

förstudie för att kunna motivera ett beslut att driva ett projekt i OPS gjordes en 

dokumentstudie av NKS (Nya Karolinska i Solna) förstudie. Målet var att kunna göra 

en jämförande analys mellan denna förstudie och den befintliga teorin.   

I en kvalitativ studie så utförs analysen parallellt med datainsamlingen (Merriam, 

2009). Under arbetets gång formulerades vissa teoretiska antaganden och hypoteser 

som allteftersom arbetet fortlöpte antingen förkastades eller verifierades. Detta 

kontinuerliga arbetssätt fortgick tills datainsamlingen mättats och inte tillförde någon 

ny betydande information. Då inleddes en intensiv analys av den insamlade 

informationen för att strukturera upp, kategorisera och koppla samman data med de 

preliminära hypoteserna som formulerats under arbetes gång. Initialt analyserades 

fallstudien individuellt för att skapa en förståelse för projektets situation och 

konsekvensen av olika handlingar. Därefter utfördes en analys av olika experters 

utlåtanden där de viktigaste sambanden mellan olika beslutsunderlag för olika projekt 

identifierades. En jämförande analys av expertutlåtanden och fallet gjordes för att 

urskilja eventuella kopplingar däremellan. Även motstridig information analyserades 

och vägdes in i resultatet. Datainsamlingen avslutades med en utvärdering av empirin 

för att utvärdera om de slutsatser som dragits är tillräckligt välgrundade eller om det 

behövde kompletteras med ytterligare datainsamling. Till sist analyseras empirin i 

förhållande till den befintliga teorin för att integrera det nya resultatet med tidigare 

forskningsresultat och för att visa hur denna studie har kunnat bidra till en 

kunskapsutveckling inom området. 

2.3 VAL AV LITTERATUR 
Då studien avgränsats till OPS-projekt i Sverige har framförallt svensk litteratur som 

är kopplad till svenska OPS-projekt studerats. På så sätt kan det undvikas att 

eventuella skillnader mellan olika länder påverkar studiens reliabilitet och validitet. 

Däremot är OPS inte lika utvecklat i Sverige som i bl.a. England, därför har teorin 

kompletterats med annan internationell litteratur. Syftet med detta är att ge en inblick 

i andra länders, ofta mer utvecklade procedurer av analyser vid val av 

genomförandeform. 
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I teoriavsnitten har studier från tidigare forskning studerats och kopplats samman med 

publikationer från svenska offentliga verk. Publikationerna från bl.a. UFOS 

(Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor) och SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) är litteratur som är riktade mot de offentliga verken och 

deras kunskapsutveckling inom ämnet. Denna litteratur kan uppfattas som mer 

grundläggande teori och modeller kring ämnet. För att ge en djupare förståelse kring 

olika delar och kritiska moment har teorin kompletterats med resultat från tidigare 

gjorda forskningsstudier. I avsnittet ”Analys av OPS vs traditionell upphandling” har 

Morallis & Amekudzi (2008) rapport och dess indelning av en ”value for money”-

analys valts att utgå ifrån på grund av att de har gjort en analys av olika 

bedömningsmetoder från flera olika länder, så som Sydafrika, Kina, Canada, Irland, 

Nederländerna samt England. De har även studerat vilka svagheter och styrkor som 

kan finnas i en VfM-analys. Dock kompletterats valda delar av teorin med svenska 

studier och publikationer för att bättre koppla an teorin till svenska projekt och dess 

förstudier. 

2.4 VAL AV FALL 
Vid val av fall har ett flertal olika medelstora kommuner valts att kontaktas för att 

hitta ett fall i lagom stor omfattning för studien. Däremot har det varit svårt då det 

finns mycket få projekt som har genomförts som ett ”renodlat” OPS-projekt samt att 

OPS är ett okänt begrepp på kommunal nivå. Därför har ett projekt sökts som har en 

mer eller mindre renodlad OPS-lösning som uppfyller ett antal kriterier som satts upp 

utifrån konkurrensverkets definition av ett OPS-projekt. Utifrån denna urvalsmetod 

har ett projekt valts oavsett om kommunerna själva valt att kalla det OPS eller ej. De 

kriterier som har valts ut är: 

 Förbestämd riskallokering mellan privat och offentlig part. 

 Finansieringen är helt eller delvis privat, dvs. det sker en upphandling av ett 

liknande hyreskontrakt. 

 En avtalstid på 20år eller längre. 

 Upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 

Det projekt som valts att studeras är ett mindre projekt i en mindre kommun då 

initiativen till OPS ofta är lokala i Sverige till skillnad från andra länder i Europa  

(Svensson, 2005, s. 35). På så sätt undersöks hur beslutsunderlagen ser ut och hur de 

utformas i dagslägen inom det område som är mest aktuellt. Det fall som valts att 

studeras är en upphandling av ett hyresavtal på ett särskilt boende för äldre i 

Trelleborg. Projektets omfattning är nybyggnation av ca 40 lägenheter. 2006 beslöt 

Trelleborgs kommun att projektet skulle drivas i privat regi. 2007 upphandlades ett 

hyreskontrakt i enlighet med lagen om offentlig handling och rörde ett kontrakt på en 
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20års period med möjlighet till förlängning. Det vinnande anbudet kom från NCC 

som uppfört byggnaden och idag står Förenade Care för driften där kommunen 

betalar en löpande hyresavgift (Trelleborgs kommun, 2010).  

2.5 GRANSKADE DOKUMENT KOPPLADE TILL FALLSTUDIEN 
För att få en så omfattande och korrekt bild av projektet i Trelleborg som möjligt så 

har ett flertal dokument studerats. För att få en bild av hur resonemanget gick på 

politisk nivå kring val av genomförandeform har protokoll från möten med 

Trelleborgs kommunstyrelse, samt protokoll från möten med vård och 

omsorgsnämnden granskats. Andra dokument som analyserats är handlingar kopplade 

till förfrågningsunderlaget samt det avtal som upprättats mellan parterna.  

2.6 INTERVJUOBJEKT 
Intervjuer har gjorts med personer på beställarsidan för att få en djupare förståelse för 

hur de resonerade inför beslut av OPS. Vid det valda fallprojektet i Trelleborg gjordes 

intervjuer med chefen för fastighetsförvaltningen samt avdelningschef för 

kommunens centrala ekonomiavdelning. Chefen för fastighetsförvaltningen har en bra 

övergripande bild av projektet och var involverad i hela upphandlingsprocessen samt 

arbetade aktivt med att utforma förfrågningsunderlaget. Avdelningschefen för 

ekonomiavdelningen förbereder beslutsunderlag för kommunstyrelsens möten, deltar 

under kommunstyrelsens samt i förvaltningschefsgruppens möten. Denna var även 

projektledare över den grupp som fick i uppdrag att arbeta fram en alternativ lösning 

till ett traditionellt förfarande. 

För att samla in underlag till hur man kan gå tillväga vid val av OPS och få en mer 

enhetlig bild av vilka underlag som krävs för att kunna motivera ett beslut att driva ett 

projekt som OPS, har personer och företag kontaktats som har erfarenhet av att göra 

affärer inom OPS. Problemet är att det är ganska få som har erfarenheter av OPS i 

Sverige då det är en förhållandevis ny genomförandeform. De externa experter som 

valts att intervjuas arbetar på Ernst & Young, Skanska Infrastructure Development 

samt Finanskonsult. Syftet är att med dessa intervjuer ta del av deras erfarenheter av 

att arbeta med denna typ av affärer och vilka olika problemområden de har kommit i 

kontakt med som är av intresse att ta hänsyn till vid beslut av genomförande av OPS 

samt vid en framställning av en förstudie. En närmare presentation av företagen följer 

nedan: 

För att få djupare kunskap om förstudiens utformning har intervjuer gjorts med 

experter från Ernst & Youngs avdelning ”Infrastruktur och fastighetsrådgivningen”. 

De arbetar med oberoende rådgivning vid val av andra alternativ än de traditionella 

genomförandeformerna vid infrastruktur och fastighetslösningar samt erbjuder både 
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svensk och internationell expertis genom projektets hela livscykel. De hjälper bland 

annat till med förstudien, vid upphandlingen såsom att ta fram förfrågningsunderlag 

och sätta upp handlingsprocesser. Företaget har experter inom bland annat 

riskhantering, finansieringsmodellering, moms och skatter, outsourcing samt 

fastighetsstrategier och facility management (Ernst & Young). Ernst & Youngs 

kunder är både från den offentliga och privata sektorn med ca 60-70% av kunderna 

från den offentliga sektorn.  

Med syftet att få en bredare bild och en ökad förståelse för de privata aktörerna och 

deras synsätt har intervjuer gjorts med experter från Skanska Infrastructure 

Development (ID). Skanska ID arbetar med den offentliga sektorn i form av OPS-

projekt för att utveckla och investera i stora infrastrukturprojekt såsom vägar, sjukhus, 

skolor, vindkraftverk och annan social infrastruktur (Skanska, 2011). Skanska är den 

största aktören på den svenska marknaden inom OPS och är den aktör som vann 

anbudet i projektet Nya Karolinska i Solna (ibid). 

Finanskonsult jobbar bland annat med rådgivning till företag och organisationer under 

upphandlingsprocessen, finansiell rådgivning för att hitta den optimala 

kapitalsammansättningen för en långsiktig och effektiv finansiering, finansiella 

utredningar innefattande bl.a. utredningar, kalkyler och affärsplaner samt med 

riskhantering i form att identifiera, kvantifiera och hantera risker för att optimera 

projektets risker.  

2.7 INTERVJUFRAMSTÄLLNINGEN 
De intervjuer som har gjorts är semistrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjun 

förbereds med ett frågeformulär med öppna frågeställningar kring olika huvudfrågor 

(Merriam, 2009). De öppna frågorna ger möjlighet att få insikt i respondentens 

synsätt och inte styra in respondenten mot ett, för intervjuaren, önskat svar. Alla 

genomförda intervjuer har utgått ifrån samma intervjuformulär. Detta för att ge alla 

lika förutsättningar, men även för att se de individuella tolkningarna av frågorna. 

Intervjuformulär utformades utifrån den tidigare utförda litteraturstudien där de 

viktigaste aspekterna inom ämnet berördes. Frågeformuläret delades in i en 

övergripande ämnesindelning medan de tillhörande frågorna anpassades till 

respektive respondent. Efterhand som intervjuerna genomfördes gjordes även vissa 

korrigeringar av intervjuformulären då ett behov av kompletterande information 

erfordrades. 

Vid intervjuer rörande fallstudien fokuserades frågorna kring det valda projektet. Då 

det finns en viss begreppsförvirring kring OPS inleddes intervjuerna med frågor kring 

hur respondenterna ser på och definierar OPS för att få en förståelse för deras 

tolkning av begreppen. Även frågor kring respondentens erfarenhet och kunskap inom 
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området ställdes. Vidare fokuserades intervjun på projektet och dess tillvägagångssätt 

vid val av genomförandeform. Omfattningen av denna del av intervjun anpassades till 

projekts natur och kunskapen hos respondenten.  

Intervjuerna med experterna skiljer sig i förhållande till de intervjuerna rörande 

fallstudien då dessa har varit mer öppna för att inte vara styrande i deras svar på vilka 

olika problemområden de har kommit i kontakt med. Frågorna har anpassats till deras 

erfarenheter och till vilken position och delaktighet de haft i olika projekt  

Alla intervjuer spelades in för att ha möjlighet att kunna återlyssna på intervjun. Det 

ger även möjlighet att på ett korrekt sätt citera intervjuobjekten.  

2.8 STUDIENS TROVÄRDIGHET 
I en kvalitativ undersökning, som valts i denna studie, är det viktigt att analysera 

studiens trovärdighet för att kunna utvärdera om resultaten är hållbara. För att bedöma 

trovärdigheten brukar studiens validitet och reliabilitet diskuteras. Vid en bedömning 

av inre validitet innebär det att man analyserar hur väl resultaten stämmer överrens 

med verkligheten (Merriam, 2009). Detta kan vara problematiskt då det löpande görs 

tolkningar av författaren av det insamlade materialet. Därför är det viktigt att visa att 

de tolkningar som gjorts är trovärdiga. I denna studie har metoden ”Horisontell 

granskning och kritik” använts för att säkerhetsställa den inre validiteten. Det innebär 

att man låter kollegor studera resultaten och får då ta del av deras synvinklar och 

andra reflektioner (ibid). En annan viktig parameter i studiens trovärdighet är att 

värdera reliabiliteten. Det innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan upprepas 

dvs. om studien skulle upprepas skulle undersökningen leda till samma resultat igen 

(Merriam, 2009). För att värdera reliabiliteten av denna studie har ”Triangulering” 

använts, vilket innebär flera olika metoder för insamling av material har använts 

(ibid). Dels har en dokumentstudie gjorts men även intervjuer med berörda parter 

vilket stärker både den inre validiteten och reliabiliteten. Slutligen brukar man 

diskutera om yttre validitet, dvs. hur tillämpbara och generaliserbara resultaten är 

(Merriam, 2009). Detta kan vara komplicerat då det kan vara svårt att generalisera 

utifrån endast enstaka fall men däremot konstaterar Merriam (2009) att;  

”…när syftet är förståelse, vidgade erfarenheter och en ökad säkerhet 

beträffande det redan kända, försvinner denna nackdel” 

Det betyder att en fallstudie med endast ett fall kan användas för att ge en djupare 

förståelse och lärdomar kring ämnet men om man skulle försöka generalisera och 

framlägga bevis för en verklighet utifrån ett enstaka fall så kan detta vara 

missvisande. Därför är det viktigt att poängtera att denna kvalitativa undersökning, 
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utöver de uppenbara kopplingar och kännetecken som studien syftar till, är till för att 

ge en djupare förståelse för valet av OPS som genomförandeform.  
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3 OPS 
I detta kapitel introduceras OPS-begreppet och dess definition med syftet att ge 

läsaren en översiktlig inblick och en förståelse för OPS vilket kommer ligga som en 

teoretisk grund för studien.  

3.1 BAKGRUNDEN TILL OPS 
OPS i Sverige har i första hand inspirerats från England. Där utvecklades något som 

kallades PFI (Private Finance Initiative) redan på 1990-talet. Det var det konservativa 

partiet i England som introducerade ett privat deltagande vid uppförandet och 

finansieringen av infrastruktur (Pretorius, Lejot, McInnis, Arner, & Hsu, 2008). 

Utifrån detta utvecklades olika former av privat deltagande så som Joint Ventures. 

När en rapport från National Tresure, som beskrev utvecklingen mot ett offentligt 

privat partnerskap, med titeln ”Towards a new partnership between the public and 

private sector” myntades det nya begreppet PPP (Public Private Partnership) (ibid). 

Än idag är England den största marknaden av PPP. I Sverige kommer initiativen till 

OPS ofta från lokala håll till skillnad mot England och många andra länder i Europa 

där initiativen oftast är statliga (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005, s. 35). 

Projekt kan förenklat delas in i tre olika skeden, planerings-, bygg- och 

förvaltningsskedet. De traditionella entreprenadformerna har delats upp efter hur 

genomförandet ser ut utifrån denna grova indelning. Utförandeentreprenad innefattar 

endast upphandling av en byggentreprenör, som ansvarar för uppförandet av objektet 

(Nordstrand, 2008). Dvs. entreprenören bygger endast enligt bygghandlingarna och 

har inget ansvar för funktionen. Beställaren får själv upphandla projekteringen i ett 

tidigare skede i projektet. Däremot vid en totalentreprenad upphandlas en entreprenör 

som ansvarar för både projektering och byggnation. Beställaren sätter upp 

funktionskrav och entreprenören lägger anbud på hela processen, både projektering 

och byggande. Entreprenören har vid totalentreprenad det fulla ansvaret för att 

anläggningen uppfyller de krav på funktion som specificerats vid upphandlingen 

(ibid). Problemet med utförande- och totalentreprenad är att det är dålig koppling 

mellan de olika skedena (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Det mest 

uttalade är att de val och beslut som tas i planeringsskedet kan vara svårt att förutse 

vilka effekter som följer under förvaltningsskedet. Till exempel kan funktionskraven 

ofta vara svåra att formulera på ett entydigt sätt. Vid vagt formulerade funktionskrav 

kan det finnas en risk att entreprenören ges möjlighet att välja material med kortare 

livslängd för att dessa är billigare och funktionen på sikt blir lidande samt ökade 

underhållskostnader (ibid). Resultatet blir att det blir svårt att se vad effekterna blir 

under förvaltningen av de val som görs under projekteringen och byggskedet. För att 

övervinna det glapp som finns mellan de olika skedena har den så kallade 
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funktionsentreprenadformen utvecklats, vilket innebär att entreprenören upphandlas 

på liknande sätt som en totalentreprenad, men att denna även ansvarar för drift och 

underhåll under en viss avtalad tidsperiod. Skillnaden för beställaren är att denne 

tvingas ställa krav på funktion snarare än att styra med detaljtekniska föreskrifter. 

Med detta följer friare tyglar för entreprenaden men även ökat incitament att se till 

hela livscykelkostnaden. OPS kan ses som en vidareutveckling av denna entreprenad 

eller samverkansform (Andersson & Sirén, 2009). Den mest avgörande skillnaden 

mellan en funktionsentreprenad och OPS är att entreprenören helt eller delvis 

ansvarar för finansieringen mot en viss kontinuerlig ersättning medan vid en 

funktionsentreprenad får entreprenören endast ersättning när ett uppdrag är utfört 

(Nilsson & Pyddoke, 2007). 

 

Figur 1 – Olika stegen i respektive entreprenad-/genomförandeform (Andersson & Sirén, 2009). 

För den offentliga beställaren innebär OPS en övergång från att upphandla 

produktionen av en produkt till att upphandla en kontrakterad tjänst från den privata 

sektorn. Detta nya sätt att driva projekt på ställer helt andra krav på beställaren och 

dess kunskap och kompetens. Bland annat innebär det för beställaren att de måste 

ställa krav på önskade funktioner och hur dessa ska levereras istället för specifika 

krav på tekniska detaljer som traditionellt (Andersson & Sirén, 2009). 
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3.2 VAD ÄR OPS? 
OPS är ett mycket vagt definierat begrepp vilket har lett till en stor begreppsförvirring 

(Konkurrensverket, 2008). OPS innebär, som namnet antyder, ett nära samarbete 

mellan en privat och en offentlig aktör. Men i detta breda begrepp omfattar ett stort 

antal olika samarbetsformer mellan det privata och offentliga näringslivet. Men dessa 

olika samarbetsformer kan mer eller mindre likna en traditionell genomförandeform 

(framförallt likt en funktionsentreprenad) (Bult-Spiering & Dewulf, 2006).  

Ytterligare förvirring uppstår när ett flertal andra begrepp så som PFI (Private 

Finance Initiative), PPP (Public Private Partnership) och OPP (Offentlig Privat 

Partnerskap) används synonymt med OPS (Konkurrensverket, 2008). På grund av en 

avsaknad av en enhetlig definition så finns inte några direkta kriterier som måste 

uppfyllas utan det brukar istället beskrivas med att det finns vissa företeelser som 

karakteriserar ett OPS-projekt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Detta då 

en OPS-lösning sällan är ”helt renodlad” utan kan vara mer eller mindre OPS-

liknande. Ofta beskrivs detta som ett spektrum av olika mycket privat deltagande i 

olika typer av OPS-lösningar (Bult-Spiering & Dewulf, 2006). 

 

Figur 2 - OPS-spektrum med mer eller mindre privat deltagande (Bult-Spiering & Dewulf, 2006). 

 



Vägen till valet - När ska ett projekt drivas som OPS? 

18 

 

3.2.1 FÖRETEELSER SOM KARAKTERISERAR ETT OPS-PROJEKT 

I ett OPS-projekt ingår en skattefinansierad verksamhet och ett kommersiellt företag 

med ett vinstintresse en nära relation under en lång tidsperiod. Den privata aktören 

låter inte bara uppföra och eventuellt projektera byggnaden som traditionellt, utan 

ansvarar även för bl.a. finansiering, förvaltning samt drift och underhåll. Detta gör att 

det finns en starkare koppling mellan planerings-, bygg- och förvaltningsskedet 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Man brukar prata om att i OPS-projekt 

ser man till kostnader i ett livscykelperspektiv vilket medför en möjlighet till 

effektivisering och bättre resursutnyttjande över tid istället för att fokusera på enstaka 

utgifter. Exempelvis kan en större investeringskostnad i byggskedet löna sig i form av 

lägre kostnader för drift och underhåll i förvaltningsskedet. 

Ett av de viktigaste kännetecknen för ett OPS-projekt en fördelning av risker. I de 

traditionella entreprenadformerna är det beställaren som tar större delen av riskerna 

medan i OPS-projekt fördelas riskerna mellan både den privata och den offentliga 

parten.  

En av anledningarna till en fördelning av risker följer av att den privata parten då ges 

ett större incitament att optimera resurserna effektivt över alla delar i livscykeln. 

Dock är det viktigt att en avvägning görs då den privata parten kräver en ersättning i 

form av en riskpremie för att överta risk (Nilsson & Pyddoke, 2007). En riskpremie är 

en sammanställning av vilka risker som innefattas samt vad kostnaderna är för dessa 

(Andersson & Sirén, 2009). Riskallokering är en svår avvägning mellan vilka risker 

som ska läggas på den privata parten respektive behållas vilket är en central fråga 

inför arbetet med förfrågningsunderlaget och upphandlingen av OPS-avtalet (ibid). 
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Figur 3 – Riskfördelning (Andersson & Sirén, 2009) 

Det som ytterligare karakteriserar OPS är att finansieringen är helt eller delvis privat. 

Det medför att betalningsflödet ser annorlunda ut än traditionellt. Den privata parten 

står ofta för både finansieringen av uppförandet och för kostnaden för drift och 

underhåll över tid samt att den privata parten antingen helt eller delvis äger 

faciliteten. Den offentliga parten hyr därefter byggnaden eller servicen från den 

privata parten för en avtalat löpande kostnad under den avtalade koncessionstiden 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). I bilden nedan kan ses hur beställarens 

betalningsflöde skiljer sig mellan OPS och traditionellt projekt. 

 

Figur 4 - Skillnad mellan betalningsflöden i traditionella genomförandeformer och OPS.  
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När det är den privata parten som finansierar investeringskostnaden innebär det att 

finansiella medel ofta inhämtas på kapitalmarknaden (banker och investerare). Då det 

är dyrare för en privat part att låna pengar än för en officiell part vilket innebär att 

investeringskostnaden kommer bli högre i ett OPS-projekt än vid en traditionell 

genomförandeform (Nilsson & Pyddoke, 2007).  

Sammanfattningsvis har de mest framträdande karaktersdragen för ett OPS-projekt 

sammanfattats i Figur 5 nedan. 

 

Figur 5 - De huvudsakliga parametrarna som karakteriserar OPS. 

3.3 DRIVKRAFTEN TILL OPS 
Den största drivkraften för kommuner och landsting att driva OPS-projekt är 

framförallt den ekonomiska situationen med en allt mer ansträngd budget (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2005) Exempelvis har många länder idag mycket 

ansträngda statsfinanser med stora budgetunderskott och stadigt ökade statsskulder 

(Nilsson & Pyddoke, 2007). Då investeringen finansieras antingen helt eller delvis av 

den privata parten tillgodoses det behov som finns från den offentliga sektorn av 

alternativa finansieringsformer (Andersson & Sirén, 2009). Detta gör att den 

ekonomiska budgeten inte behöver utgöra ett hinder för ett projekt som det saknas 

kapital till kan bli av eller att det öppnar för möjligheten att stora projekt kan inledas 

tidigare än om enbart offentliga medel anslagits (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2005). Däremot är det bara under en övergångsperiod från att betala hela 

investeringen initialt till en utjämnad årlig avbetalning. Det innebär att 

avbetalningarna kommer på sikt utgöra en allt större del av den årliga budgeten 

(Nilsson & Pyddoke, 2007). Ytterligare en fördel med OPS är att den offentliga 

parten kan lättare förutsäga kostnaderna över tid i och med de löpande 

avbetalningarna.  
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OPS är inte bara fördelaktigt i den ekonomiska synvinkeln utan ett ömsesidigt 

samarbete mellan den privata och offentliga sektorn stimulerar även nyskapande och 

innovation (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Samarbetet bidrar till ett 

ömsesidigt intresse att utbyta kunskap och erfarenheter mellan parterna för att på 

bästa sätt uppnå det gemensamma målet. Den privata parten, som en vinstdrivande 

organisation, bidrar bland annat med en naturlig drivkraft att ständigt effektivisera 

och hålla kostnaderna nere för att uppnå höga lönsamhetskrav (ibid).  Enligt Nilsson 

& Pydokke (2007) ställs det även högre krav på granskning av verksamheten, i form 

av due diligence kontroll, än vid traditionellt genomförda projekt. Due diligence 

innebär en analys för kontroll och bedömning av bl.a. finansiella data, avtal, tekniska 

risker m.m. Det är en kontroll som en privat organisation gör för att försäkra sig om 

att de får utdelning för sina investeringar. Denna typ av kontroll bidrar till en minskad 

risk för kostnadsöverskridanden i ett offentligt privat samarbete (Nilsson & Pyddoke, 

2007).  

Det långsiktliga samarbetet och livscykelperspektivet bidrar även till innovation. Med 

de långa avtalstiderna finns ett fokus på att minimera kostnader över tid och därmed 

finns det incitament att vara innovativ. Till exempel att investera i en ny teknisk 

lösning, om det kan ge en högre avkastning på sikt trots att det, med största 

sannolikhet innebär en större investeringskostnad (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2005). Ett annat vanligt förekommande argument för OPS är att kvaliteten 

på offentliga tjänster förbättras. Detta, då det lönar sig att satsa på exempelvis 

byggmaterial med kvalité vilket även sänker drift och underhållskostnaderna över tid 

(ibid). 

3.4 OLIKA TYPER AV OPS 
OPS har kallats ett paraplybegrepp (Wickberg, 2009). Det betyder att det inom ramen 

för konceptet faller ett stort antal olika stukturer. De två mest etablerade sätten att 

kategorisera OPS är två huvudmodeller; institutionellt OPS och avtalsgrundat OPS 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2005).  Institutionellt OPS grundar sig i att den 

privata och offentliga aktören upprättar en fristående enhet, ofta som ett samägt 

aktiebolag. Dock gäller den kommunala självkostnadsprincipen, vilket innebär att en 

kommun inte får driva verksamhet i vinstsyfte. Detta gör att det ofta är mindre 

attraktivt för den privata parten att ingå ett institutionellt OPS ofta om det inte 

erbjuder något mervärde i något avseende annat än direkt ekonomiskt (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2005). Den mer vanligt förekommande formen är 

avtalsgrundat OPS vilket grundar sig i ett avtal som binder parterna samman i en 

koncession. Koncessionsavtalet ger den privata partnern rätten att bedriva en viss 

verksamhet under den offentliga partens övergripande kontroll mot en viss ersättning. 
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Det mest kända projektet i Sverige som är upprättat på denna typ av koncessionsavtal 

är Arlandabanan (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). 

 

Figur 6 – Organisationsschema över ett avtalsgrundat OPS-projekt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

Det förekommer även andra varianter på OPS (Figur 7). En av de vanligaste är BOT 

(Build Operate & Transfer) som innebär att flera privata aktörer ingår ett SPV 

(Special Purpose Vehicle), även kan refererat som ett projektbolag, för att finansiera, 

projektera, förvalta mot en viss ersättning. Projektbolaget kan bl.a. bestå av ett 

konsortium mellan olika företag eller/och banker. När konsessionstiden löper ut 

överlåts objektet till beställaren eller den offentliga parten (Levy, 1996).  

 

Figur 7 - Olika finansieringsmetoder (Pretorius, Lejot, McInnis, Arner, & Hsu, 2008) 
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3.5 ANDRA EXEMPEL PÅ OPS 
Beroende på hur OPS definieras så omfattas även ett flertal andra mindre renodlade 

OPS-lösningar. Försvarsverket har en ganska bred definition av OPS där även 

utkontraktering innefattas. De har gjort en indelning i tre huvudkategorier av OPS-

lösningar som presenteras i Figur 8, utkontraktering, alternativa 

finansieringslösningar och partnerskapsliknande lösningar (Josell, 2006). 

 

Figur 8 - Olika typer av OPS (Josell, 2006) . 

3.5.1 UTKONTRAKTERING 

Utkontraktering innebär att delar av verksamheten, i stället för att utföras i egen regi 

upphandlas från en utomstående underleverantör eller entreprenör (Josell, 2006). 

Exempel på olika typer av utkontraktering är Facility Management, 

Insatskontraktering och Outsourcing.  

3.5.2 ALTERNATIVA FINANSIERINGSLÖSNINGAR 

Andra huvudkategorin är alternativa finansieringslösningar och innefattat bland annat 

Leasing och PFI-lösningar. Vid ett finansiellt leasingavtal står leasegivaren för 

förvärvet av egendomen där en verksamhet ska bedriva för att sedan hyras ut till 

leasetagare, som i dessa sammanhang är den offentliga parten. Ett sådant leasingavtal 

löper ofta under längre tidsperioder än vanliga hyresavtal och sträcker sig ofta över 

hela egendomens ekonomiska livslängd (Josell, 2006). För att leasegivaren ska 

garanteras täckning för dennes utgifter utformas avtalen ofta så att leasetagaren binds 

under en lång tid med ekonomiska villkor som ogynnsamt att bryta avtalet i förtid. 

Vid PFI (Private Finance Initiative) står den privata aktören för finansiering samt för 
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driften av en verksamhet. Den privata aktören tillhandahåller här istället en service 

eller en tjänst istället för en tillgång (ibid). 

3.5.3 PARTNERSKAPSLIKNANDE LÖSNINGAR 

Exempel på partnerskapsliknande lösningar är strategiska partnerskap och 

projektallianser. I ett strategiskt partnerskap så upphandlas de grundläggande 

funktionerna för ett visst pris för att sedan gemensamt ta fram en produkt inom den 

fastställda kostnadsramen. Vid projektallianser är båda parterna gemensamt ansvariga 

för alla risker kopplade till projektet genom en gemensam projektorganisation. 

Projektallianser lämpar sig bäst vid bland annat en hög grad oprövad teknik eller 

pressat tidsschema (Josell, 2006). 

Onekligen finns det en förvirring kring OPS konceptet i politiska och sociala 

diskussioner och i kommunala och statliga sammanhang och frågan; hur ska OPS-

lösningen se ut? är en ständigt återkommande fråga som är svår att svara på och en 

skräddarsydd lösning måste göras vid varje tillfälle (Bult-Spiering & Dewulf, 2006).  

”Den lösning som tas fram i varje specifikt fall kan ofta vara en kombination 

av flera OPS-lösningar och alltså hämta karaktäristika från flera av de 

beskrivna kategorierna.” (Josell, 2006)  

3.6 SKILLNADEN MELLAN OPS OCH PRIVATISERING 
Den tidigare nämnda begreppsförvirringen kring OPS är uppenbar då OPS ibland 

likställs med privatisering trots att det finns tydliga skillnader. Dock kan vissa av 

fördelarna med privatisering uppnås med OPS. Vid en privatisering överlåts 

åtaganden och ansvaret till den privata parten där denna står själv för kostnaderna och 

intäkterna. Vid OPS sker ett delat ansvar mellan den privata och offentliga parten och 

dess kostnader och intäkter (Bult-Spiering & Dewulf, 2006). Vid en privatisering 

finns inget offentligt deltagande alls utan den privata parten ansvarar och styr helt 

över den service som ges och ligger utanför den offentliga sektorns styrande hand 

medan vid OPS har den offentliga sektorn en viss kontroll och styrande faktor som 

påverkar  (Pretorius, Lejot, McInnis, Arner, & Hsu, 2008). I ett OPS-projekt kommer 

ofta initiativet till ett projekt från den offentliga parten medan vid en privatisering är 

det på eget initiativ som en verksamhet upptas och en service utformas. Därmed sker 

ingen upphandling mellan offentlig och privat part vid en privatisering.  
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Type Provision of service Provision of assets Service definition 

Traditional Public Public Public 

Outsourcing Private Public Public 

PFI/PPP Private Private Public 

Privatisation Private Private Private 

Figur 9 – Största skillnaderna mellan OPS och privatisering (Pretorius, Lejot, McInnis, Arner, & Hsu, 2008). 
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4 VÄGEN TILL VALET AV GENOMFÖRANDEFORM 
I detta kapitel presenteras teoretiska metodiken kring hur en förstudie ska utformas 

och analyseras i en VfM-analys. Detta kapitel kommer utgöra den huvudsakliga 

teoretiska grunden för den kommande analysen. 

4.1 FÖRSTUDIE 
Målet med OPS är att driva ett projekt mer samhällsekonomiskt effektivt än de 

traditionella genomförandeformerna. Däremot är inte alla projekt lämpade att drivas 

som ett OPS-projekt. Därför görs ofta en förstudie för att kunna avgöra om OPS är 

lönsamt i projektet. I en förstudie analyseras bland annat kostnader och risker för 

både OPS respektive traditionellt genomförandeform för att kunna avgöra vilket 

förfarande som är det mest lönsamma. 

4.2 NÄR SKA EN FÖRSTUDIE GÖRAS? 
Det är viktigt att noga överväga när det är värt att investera i en förstudie då den kan 

bli förhållandevis kostsam. I en förstudie identifieras och analyseras kostnader och 

risker över långa tidsperioder vilket innebär ett mycket omfattande arbete. Alla risker 

försöker man förutse i den mån det går för att på så sätt kunna förutspå och upprätta 

en handlingsplan för att förhindra att händelser inträffar som innebär ökade kostnader  

(Nilsson & Pyddoke, 2007). Däremot är en väl genomförd undersökning ofta lönsam 

då en dåligt utformad förstudie leder till dåligt utformade avtal som kan innebära 

betydande merkostnader. Detta är speciellt viktigt vid OPS-projekt då avtalen stäcker 

sig under en mycket lång tidsperiod och därmed är effekterna av dåligt utformade 

avtal mycket påtagliga. Generellt sätt så brukar man säga att ett projekt måste vara 

förhållandevis kapitalintensivt och riskfyllt för att OPS ska vara fördelaktigt 

(Andersson & Sirén, 2009). Arnek m.fl. (2007) har tagit fram ett antal faktorer som är 

värda att beakta vid val av genomförandeform för att avgöra om OPS är ett lämpligt 

alternativ att överväga. Dessa är enligt (Arnek, Hellsvik, & Trollius, 2007); 

 hur mycket tid som står till förfogande för planering och genomförande av 

projektet 

 hur mycket risk beställaren kan tänka sig att lämna över till entreprenören 

 utseendet på beställarens organisation och dennes tillgång på resurser 

 hur entreprenadmarknaden ser ut och vilken konkurrens som råder vid 

upphandlingstillfället 

 projektets komplexitet 

 vilka låsningar och restriktioner som finns i lagstiftning m.m. 
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4.3 AVGRÄNSNINGAR 
Innan en förstudie, om vilken genomförandemetod som ska väljas, måste den analys 

som ska göras avgränsas. Det går inte att ta hänsyn till alla kostnader och effekter av 

olika förfaranden över en oändlig tid. Men avgränsningarna måste noga avvägas så de 

mest angelägna delarna innefattas utan att analysen blir allt för omfattande och 

kostsam (Wickberg, 2009). En av de första avgränsningarna vid en förstudie är att 

göra en tidsavgränsning för att begränsa analysperioden. Vilken avgränsning som är 

lämplig måste anpassas till projektets omständigheter men tänkbara tidsperioder är 

bland annat kontraktstiden eller systemets livslängd. Andra avgränsningar som måste 

göras är vilka kostnader som ska beaktas. Wickberg har skisserat upp exempel på 

olika möjliga kostnadsavgränsningar i Figur 10. De som oftast tillämpas då OPS som 

förfaringssätt prövas är antingen livscykelkostnad (LCC) eller total ägandekostnad 

(TCO) (ibid). Livscykelkostnaden är den totala kostnaden kring byggnadens livslängd 

medan totala ägandekostnader inkluderar utöver LCC-kostnaderna också de 

omkringliggande kostnader som uppstår för ägaren under innehavet av bygganden. 

 

Figur 10 – Exempel på olika avgränsningar. (Wickberg, 2009) 

Transaktionskostnader är de omkringliggande kostnader som uppkommer vid en 

ekonomisk överföring (transaktion) av något slag. Till exempel 

förhandlingskostnader, sök- och informationskostnader samt kostnader för 

uppföljning av avtal m.m. (Wickberg, 2009) Då transaktionskostnader är 

jämförelsevis höga vid OPS-projekt är det en viktig kostnad att ta hänsyn till. 

Framförallt kan det finnas en betydande utbildnings- och inlärningskostnad för både 

beställare och utförare vid OPS-projekt. Höga transaktionskostnader är ett av 

 Projektledning hos leverantör 

 Hårdvara, (t.ex. skriv, framdrivning, elgenerator 
etc.) 

 Uppstartskostnader 

 Förändringsbehov (t.ex. designförändringar) 

 Test och utvärdering 

 Utrustning (t.ex. reservdelar ombord, bränsle, 
verktyg) 

Lägg till: 
 Forskning & utveckling 

 Mjukvara 

 Teknisk dokumentation 

 Underhållsutrustning 

 Träningsutrustning 

 Reservdelar (landbaserade) 

 Byggnation av fastigheter 
och anläggningar 

 Projektledning inom FM och 
FMV 

Lägg till: 
 Stöd och underhåll 

 Avvecklings-
kostnader 

Lägg till: 
 Kostnader för 

programledning 

 Övriga indirekta 
projektkostnader 

 Övriga 
administrativa 
kostnader 
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argumenten för att OPS-projekt måste uppnå en viss beloppsstorlek (CAPEX) för att 

vara lönsamt (Arnek, Hellsvik, & Trollius, 2007). 

En svårighet är även att göra så kallade samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar 

för den offentliga sidan. Kalkylens grundtanke är att värdera alla effekter utifrån ett 

och samma måttsystem men problemet är att man inte kan räkna med alla effekter så 

en avgränsning måste göras och en del effekter måste utebli. Dessutom är vissa 

effekter är mycket svåra att värdera och kvantifiera  (SIKA, 2005:5) 

4.4 ANALYS AV OPS VS TRADITIONELL UPPHANDLING 
Den stora skillnaden mellan att utvärdera OPS och ett traditionellt 

upphandlingsförfarande är att vid en analys av OPS så måste hänsyn tas till alla 

kostnader över hela livscykeln, snarare än till enskilda kostnadsposter som 

traditionellt. Vid utvärdering av OPS är även en analys av risker en viktig del då 

riskallokering är en av de stora fördelarna i denna genomförandeform. (Andersson & 

Sirén, 2009) 

Den övergripande metodiken för att utvärdera vilken genomförandeform som är bäst 

lämpad för ett projekt kallas Value for Money-analys (VfM). VfM är ett begrepp som 

ofta används internationellt och är en mätmetod för att avgöra vilken 

genomförandeform som är mest fördelaktigt, OPS eller traditionell. VfM är den mest 

optimala allokeringen av resurser för att maximera kvaliteten på en vara eller tjänst 

under den ekonomiska livscykeln, dvs. det är ett mått på värdet som genereras för 

investerat kapital. På så sätt uppnås nyttjarens krav på ett så resurseffektiv sätt som 

möjligt (Her Majesty's Treasury, 2006). I en VfM-analys används ett referensprojekt, 

även kallat PSC (Public Sector Comparator), vilket ofta är ett traditionellt förfarande 

då verksamheten finansieras, ägs och drivs i egen regi (Andersson & Sirén, 2009). 

Referensprojektet används för att kunna göra en jämförande analys och avgöra om 

projektet fördelaktigt ska genomföras som ett OPS-projekt eller som ett traditionellt 

genomfört projekt. Som referensprojekt kan även olika former av OPS jämföras för 

att på detta sätt analysera vilken typ av OPS som är mest fördelaktigt avseende det 

aktuella projektet. Målet med förstudien är att förutsäga vad det vinnande anbudet 

kommer att hamna på om man upphandlar det som ett OPS-projekt eller på 

traditionellt vis (ibid). 

En stor svårighet i förstudien är hur man ska kvantifiera och värdera VfM. Ofta kan 

analysen delas in i två komponenter, kvalitativa och kvantitativa värderingar 

(Morallos & Amekudzi, 2008). Kvantitativa värderingen innefattar de faktorer som 

kan kvantifieras och värderas medan kvalitativa analysen tar hänsyn till faktorer som 

inte kan värderas men som fortfarande är viktiga att beakta vid val av 

genomförandeform. Kvalitativa faktorer kan vara olika fördelar eller nackdelar ett 
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OPS-projekt medför, så som hur konkurrensen ser ut på marknaden, finns erforderlig 

kompetens samt andra olika konsekvenser och förutsättningar som finns för att driva 

ett OPS-projekt (ibid). 

4.4.1 KVANTITATIV BEDÖMNING 

Vid en kvantitativ bedömning utreds kostnaden för både PSC (referensprojektet) samt 

för OPS-projektet, detta för att kunna göra en jämförande analys. Den kvantitativa 

bedömningen kan delas in i olika delar, rena kostnader (raw costs), transfererad risk, 

kvarhållen risk samt konkurrensmässig neutralitet. Dessa delar värderas var för sig 

och adderas ihop till en total sammanlagd värdering. Utifrån detta jämförs 

referensprojektet och OPS-projektet för att se om kostnaden är högre eller lägre i 

jämförelse mellan respektive projekt. 

 

Figur 11 – VfM- analys 

4.4.2 RENA KOSTNADER 

Den första och mest uppenbara bedömningen som görs är ”raw cost” eller rena 

kostnaden, dvs. de livscykelkostnaderna som är kopplade till produkten eller tjänsten. 

Det innefattar dels projektkostnaden för uppförandet av produkten under 

byggprocessen, kapitalkostnad i form av räntor och avskrivningar och dels 

förvaltningskostnader så som drift- och underhållskostnader över tiden (Morallos & 

Amekudzi, 2008).  
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Vid beräkning av kapitalkostnaden, vilket är en post som ofta skiljer sig mellan OPS 

och referensprojektet, är den normalt högre vid OPS vilket beror på att det är dyrare 

för den privata aktören att låna pengar än om staten skulle låna pengarma. Detta beror 

på att det är större risk för långivarna att låna pengar till ett privat företag än till staten 

och därav tar de ut en högre ränta (Arnek, Hellsvik, & Trollius, 2007). I denna 

kategori innefattar även kostnaden för en eventuell kostnad för en tredjepart, samt det 

möjliga restvärdet produkten har vid projektets slut. Dock är det viktigt att 

bedömningen av den rena kostnaden för både referensprojektet och OPS-projektet 

innefattar samma standard och kvalitet på produkten och servicen för att de båda ska 

bli jämförbara. (Morallos & Amekudzi, 2008) 

En annan avgörande faktor för att göra en fullständig och jämförbar kalkyl av 

investeringen och de löpande kostnaderna över tiden är nuvärdesberäkningen av 

kassaflödesanalysen (ibid). Detta innebär att intäkter och kostnader som inträffar vid 

olika tidpunkter måste justeras med en kalkylränta. Detta har Morallos och Amekuszi 

uppmärksammat som en av de mest kritiska faktorerna i VfM-analysen då den är 

starkt beroende av vilken kalkylränta som väljs. De poängterar framförallt vikten av 

att skilja mellan kalkylräntan för kalkylen över OPS och referensprojektet. Detta då 

den offentliga sektorns kalkylränta refererar till den tjänst eller facilitet som skapar 

samhällsnytta medan den privata sektorn kalkylränta ska avspegla avkastningskravet 

för företaget. Till exempel för den offentliga sektorn använder försvarsmakten 

statslåneräntan som kalkylränta (Wickberg, 2009). Morallos och Amekuszi (2008) 

menar därför att det är viktigt att ta hänsyn till detta för att ge en rättvis bedömning.  

En viktig och även vanligtvis underskattat del i detta arbete är datainsamlingen, dvs. 

vilka aktiviteter som ska tas med och hur lång tid dessa tar och hur mycket resurser de 

förbrukar (Wickberg, 2009). Ofta så är tillgången till data mycket begränsad och 

osäker i dessa tidiga stadier men det är av stor vikt att lägga tid och resurser på att på 

bästa sätt göra en tillfredställande datainsamling.  

4.4.3 KONKURRENSMÄSSIG NEUTRALITET 

I denna kategori värderas de fördelar eller nackdelar som finns med traditionell 

upphandling för att göra de två alternativen jämförbara. Exempelvis kan det vara 

skillnader i skatt eller andra avgifter som skiljer sig mellan privat och offentlig part. 

Det kan även finnas skillnader i redovisningskostnader och ökade kostnader för 

offentliga sektorn i och med krav på transparens och den offentliga granskningen 

samt andra rapporteringskrav (Morallos & Amekudzi, 2008). 

4.4.4 RISKVÄRDERING OCH ALLOKERING 

En av de viktigaste och mest omdebatterade bedömningen i en VfM-analys är att 

värdera risker. Det är riskvärdering och allokering mellan olika parterna som är ett av 
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de viktigaste karaktersdragen för OPS då det är här en av de största vinningarna kan 

göras. I de traditionella genomförandeformerna så är det huvudsakligen beställaren 

som tar alla risker medan i ett OPS-projekt så fördelas riskerna mellan parterna 

(Andersson & Sirén, 2009). Genom att göra en korrekt värdering och fördelning av 

riskerna till den som är mest lämpad att ta risken kan den minimeras och även 

kostnaden för denna. För att förstå denna koppling måste vi först reda ut vad som 

menas med risk.  

Risk är sannolikheten för att någonting kommer att hända samt konsekvenserna av 

denna händelse och dess påverkan. Sveriges kommuner och landsting (2009) delar in 

riskerna i två olika typer: 

 Lösningsrelaterade risker - risker kopplade till valet av genomförandeform 

 Projektrelaterade risker - risker som är kopplade till projektet men inte 

påverkas av valet av genomförandeform 

Exempel på vanligt förekommande lösningsrelaterade risker med OPS-projekt är att 

det är svårt att utforma funktionskrav som är tillräckligt omfattande och precisa så att 

den tjänst som levereras överrensstämmer med den som önskas. Ytterligare en 

lösningsrelaterad risk är att det finns en mycket begränsad erfarenhet av OPS-projekt 

och därmed en kunskapsbrist om hur upphandlingen och projektets genomförande ska 

utföras på ett adekvat sätt. För de lösningsrelaterade riskerna som finns bör en 

handlingsplan upprätta för att minimera risken i den mån det går. 
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Figur 12 – Riskhanteringsprocessen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

Presentationen av riskhanteringsprocessen har valts att utgå ifrån SKLs (Sveriges 

kommuner och landstings) indelning (se Figur 12). Steg 1 är att identifiera alla 

processer och aktiviteter samt dess mål. Syftet är att kartlägga projektets omfattning 

för att lättare kunna identifiera vilka risker som finns, vilket är steg 2. Här är det 

viktigt att samla ihop flera olika experter inom både projektering, bygg, förvaltning 

och verksamheten för att kunna urskilja de viktigaste riskerna som är både 

projektrelaterade och lösningsrelaterade. SKL har här tagit fram tio riskområden som 

för att kunna länka identifierade aktiviteter till respektive område som ett hjälpmedel. 

Dessa riskområden enligt Sveriges kommuner och landsting (2009) är: 

 Kontraktsrisk 

 Kommersiell risk 

 Legal risk 

 Operationell risk i utförande av bygg, drift och underhåll 

 Operationell risk i samband med drift av kärnverksamheten 

 Politisk risk 

 Miljörisk 

 Samhällsrisk 

 Finansierings- och refinansieringsrisk 

 Restvärdesrisk 

Steg 3 innefattar värdering av riskerna i form av sannolikhet och konsekvens. En 

bedömning av sannolikheten baseras ofta på tidigare erfarenheter från liknande 

projekt. Bedömningen kan antingen grundas på en mycket enkel uppskattning eller 

beräknas med mer avancerade simuleringar (Morallos & Amekudzi, 2008). Morallos 

& Amekudzi (2008) menar även att det är viktigt att oförutsedda händelser inkluderas 

i riskvärderingen så att riskvärderingen inte blir undervärderas på grund av oanade 

risker. I OPS-projekt är det vanligt att man värderar riskerna i pengar för att man 

senare ska kunna göra en finansiell analys.  

                                                                    
(Morallos & Amekudzi, 2008) 

Då flera risker är beroende av varandra så kan man inte bara addera ihop värdet av 

riskerna då det kan finnas en korrelation mellan dem. Det innebär att en 

risksimulering måste göras för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt 

(Morallos & Amekudzi, 2008).  
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Steg 4 är riskallokering. Målet är att fördela riskerna mellan parterna till dem som är 

bäst lämpade att bära dem. T.ex. Om byggtiden på ett projekt är hårt tidspressad och 

av tidigare erfarenheter är stor risk att det blir förseningar. I detta scenario skulle det 

vara lämpligt att överväga om den privata parten ska ansvara för byggandet då det är 

de som har störts möjlighet att påverka tidhållningen och förhindra att en försening 

inträffar. Genom att fördela riskerna till de som har bäst kunskap och är bäst lämpade 

att ta risken kan därmed på bästa sätt förhindra att det inträffar, dvs. sänka 

sannolikheten för att det inträffar vilket gör att kostnaden för riskpremien sänks. Vid 

en riskallokering eftersträvas att projektrelaterade riskerna allokeras mellan de olika 

parterna så att den sammanlagda risk blir så låg som möjligt. Däremot är det en 

avvägning över hur mycket risk som ska överföras då en stor andel transfererad risk 

till privata parten innebär en hög riskpremie. Men för lite transfererad risk leder till 

ineffektivitet i projektet då en fördelning av projektrisker skapar incitament för de 

privata parterna att effektivisera arbetet och därmed minska de rena kostnaderna över 

hela livscykeln (Morallos & Amekudzi, 2008). Vanligtvis är att den privata parten 

som ansvarar för de finansiella och operationella riskerna vid OPS-projekt. Vid 

riskallokeringen kommer riskerna delas upp i kvarvarande risker och transfererade 

risker som sedan kommer att användas i den avslutande finansiella analysen. De 

kvarvarande riskerna kommer att bli praktiskt taget densamma för OPS som för PSC. 

Kvarhållen risk kan exempelvis vara politiska och myndighets risker som ofta bärs av 

den offentliga parten (ibid). 

4.4.5 FINANSIELL ANALYS 

När riskerna är fördelade mellan parterna kan en finansiell analys göras vilket är steg 

5. Detta är det viktigaste momentet i att få ett bra beslutsunderlag vid valet av OPS. 

Även riskerna måste nuvärdesberäknas och adderas samman med de övriga 

kostnaderna. Vid kalkyleringen av OPS kostnaden måste vinningarna med OPS 

uppskattas i form av en eventuell mer resurseffektiv produktion och förvaltning. För 

att uppskatta vad finansieringskostnaden kan vara samt i vilken utsträckning en 

effektivisering som kan göras för att pressa livscykelkostnaderna i och med OPS görs 

ofta en jämförelse med tidigare utförda projekt. Utifrån detta tillsammans med de 

kalkylerade riskerna kan ett planerat kassaflöde uppskattas och därmed även en 

uppskattning av ett troligt inkommet anbud på OPS-lösningen .  
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Figur 13 - (Andersson & Sirén, 2009) 

 Nu kan de två olika alternativen jämföras åt. Skillnaden mellan den förväntade 

kostnaden för PSC och den förväntade budet på OPS-projektet är VfM. 

 

Figur 14- Finansiell analys (Morallos & Amekudzi, 2008) 
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4.5 KVALITATIV BEDÖMNING 
Den kvalitativa bedömningen är en viktig del i analysen för att ta hänsyn till de 

fördelar och nackdelar med valet av genomförandeform som inte kan kvantifieras. 

Den kvalitativa bedömningen är särskilt viktig när VfM är relativt låg mellan OPS 

och PSC. Den kvalitativa bedömningen kan vara fördelar eller nackdelar som OPS 

kan bidra med. Till exempel anses OPS bidra till en ökad möjlighet till innovation och 

bättre kvalitet. Andra delar kan vara kompetensen hos de olika privata aktörerna och 

deras rykte (Morallos & Amekudzi, 2008). 

4.6 BESLUT OM GENOMFÖRANDEFORM 
Innan ett beslut tas om val av genomförandeform så rekommenderas det att ytterligare 

en specialist genomför en oberoende kostnadsberäkning så de båda beräkningarna 

jämföras åt. Framförallt om det är ett stort och kapitalintensivt projekt där det är 

avgörande med ett korrekt resultat (Wickberg, 2009). Dessutom kan det vara av värde 

att utvärdera redan tidigare genomförda OPS- utvärderingar. Vid stora och komplexa 

projekt kan det vara att rekommendera att en extern expert utför förstudien för att 

försäkra sig om väl och korrekt genomförda analyser. 
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5 EMPIRI 
I detta kapitel beskrivs insamlad data kring det valda fallprojektet, intervjuer med 

inblandade parter, dokumentstudier samt experters uttalande om valet av OPS i 

allmänhet. Syftet är att bidra med kunskap baserat på erfarenheter från tidigare 

genomförda OPS-projekt. Detta kapitel ligger som underlag för den analys och 

slutsatser som kommer i följade kapitel. 

5.1 PROJEKTET ”ETT SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE” 

5.1.1 BAKGRUND 

Högalids särskilda boende hade diskuterats i flera år men efter valet 2006 beslöt 

alliansen i Trelleborgs kommun att det fanns möjlighet att prova på att driva det 

särskilda boendet som ett OPS-liknande projekt. Därmed upphandlandes ett 

hyresavtal då projektet planerade att byggas och drivas i privat regi med kommunen 

som hyresgäster. Kontraktet var ett hyresavtal på en 20års period med möjlighet till 

förlängning. Därmed sker inte en överlåtelse av fastigheten till den offentliga parten 

vid kontraktets slut utan fortlöper vara i privat ägo. Detta var det första projektet som 

kommunen genomfört på detta sätt.   

5.1.2 DEN POLITISKA BESLUTSPROCESSEN 

2005 beslutade kommunfullmäktige i Trelleborg att ge vård och omsorgsnämnden i 

uppdrag att planera och projektera ett nytt särskilt boende för äldre. Därefter följde ett 

arbete med att ta fram en skiss på boendet som skulle omfatta ca 40 stycken 

lägenheter därpå den nya detaljplanen antogs vid ett möte med kommunfullmäktige 

den 18 december 2006. 

Fortsatta diskussioner i vård- och omsorgsnämnden den 11 april 2007 följde hur 

projektet skulle fortskrida. Förvaltningens förslag var: 

 “att uppdra åt fastighetsnämnden att färdigställa ett nytt särskilt boende med 

40 lägenheter på Högalid 

 att uppdra åt förvaltningen att upphandla driften avseende Högalids 

äldreboende i samarbete med kommunens inköpssamordnare 

 att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en tidsplan för upphandlingen 

vid junisammanträde 2007.” (Protokoll från vård- och omsorgsnämndens, 2007-04-11) 

Emellertid yrkade Socialdemokraterna på att de två första punkterna borde strykas 

med citat;  
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 ”hänvisning till att det i underlaget inte finns något förslag till upphandling 

utan att ärendet rör ett uppdrag till fastighetsnämnden” (Protokoll från vård- och 

omsorgsnämnden 2007-04-11).  

Efter omröstning röstades socialdemokratiska yrkande ned med bara 5 röster på 

yrkandet och 6 röster på det liggande förslaget och det liggande förslaget från 

förvaltningen beslutades. 

I ett möte med vård- och omsorgsnämnden den 17 oktober 2007 framkom att Högalid 

inte kan byggas enligt planerad utformning på grund av ökade byggkostnader. Efter 

diskussion enades man om att avvakta till kommunstyrelsens sammanträde. I 

protokoll från möte med kommunfullmäktige 080225 gick resonemanget följande:  

”Den tidigare planeringen av ett nytt särskilt boende på Högalid har 

avbrutits, då investeringskostnaderna bedömdes bli alltför höga. Vid möte 

mellan kommunstyrelsens, fastighetsnämndens samt vård- och 

omsorgsnämndens presidier den 8 november 2007 beslutades att 

kommunstyrelsen skulle titta på andra alternativ till ett nytt särskilt boende. 

Därefter har en grupp under ledning av kommundirektören utrett olika 

alternativ. I gruppen ingår ekonomichefen Agneta Sjölund (projektledare), 

upphandlingschefen Fredrik Nilsson och kommunjuristen Jonas Rosenkvist. 

Gruppen har samrått med socialförvaltningen, fastighetsförvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret.” 

Gruppens arbete ledde fram till följande förslag enligt protokoll från 

kommunfullmäktige 080225: 

 

”Ett lokalhyreskontrakt föreslås upphandlas av fastighetsförvaltningen i 

samarbete med upphandlingschefen och socialförvaltningen. Upphandling bör 

genomföras på så sätt att kommunen efter upphandling överlåter den aktuella 

tomten till fastställt pris till en entreprenör som därefter uppför ett särskilt 

boende som uppfyller kommunens krav. Boendet hyrs sedan ut till kommunen 

under en längre tid (till exempel 15 år eller 30 år). Vid en sådan lösning 

undviks de inlåsningseffekter som kan uppstå om samma entreprenör både äger 

byggnaden och driver boendet eftersom kommunen under hyrestiden kan 

upphandla driften på nytt och eventuellt låta annan driftentreprenör ta över 

denna.  

 

Detaljplanen för fastigheten på Högalid ger möjlighet att uppföra 
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bostadsbyggnader, inkluderande seniorboende eller särskilt boende. Vid en 

upphandling av hyreskontrakt bör anbudsgivarna ges möjlighet att utifrån 

detaljplanen, vissa anvisningar kring byggnadens yttre utformning och 

verksamhetens krav på lokalerna ges frihet att projektera lokalernas närmare 

utformning. 

 

Vid utvärdering av anbuden skall utöver hyresnivån även beaktas lokalernas 

utformning, funktion och design. 

 

Priset på tomten bör fastställas till 5,2 Mkr. Driften av det särskilda boendet 

föreslås upphandlas av socialförvaltningen i samarbete med 

upphandlingschefen i enlighet med vård- och omsorgsnämndens tidigare 

beslut. Enligt gruppens uppfattning bör driften av det särskilda boendet 

genomföras som en s.k. kvalitetsupphandling där kommunen sätter priset per 

plats samt ställer vissa minimikrav på kvaliteten. Den anbudsgivare som 

uppfyller minimikraven och därutöver erbjuder högst kvalitet vinner 

upphandlingen. Vid liknande upphandlingar i andra kommuner har 

utvärderingskriterierna t.ex. varit kvalitet med avseende på arbetsledning och 

personalens kompetens, kvalitet med avseende på uppdraget inklusive 

brukarinflytande och arbetssätt samt erfarenheter och referenser.  

 

Det ankommer på vård- och omsorgsnämnden och socialförvaltningen att 

närmare utforma de utvärderingskriterier som skall gälla vid denna 

upphandling.  

 

Enligt gruppens bedömning bör ett nytt särskilt boende på Högalid kunna stå 

klart omkring årsskiftet 2009/2010.  Tidplanen bygger på att arbetet med 

förfrågningsunderlaget avseende byggnationen inleds omgående i avvaktan på 

kommunfullmäktiges principbeslut samt att upphandlingen av driften inleds så 

snart byggnationen har projekterats.” 

 

Något som inte framgår ur protokollen, men som noterades av 

fastighetsförvaltningen, var att projektet redan var färdigprojekterat när beslutet från 

kommunfullmäktige kom. Därmed var projekteringskostnaden ett faktum som hade 

uppgått till en kostnad av ca två miljoner kronor. 
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5.1.3 VEM TAR BESLUTEN? 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige tar fram 

mål för vad som ska utföras inom olika verksamheter samt beslutar även över 

budgeten. Det är vid valet vart fjärde år som ledamöter väljs till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen i Trelleborg har fjorton ledamöter som utses av fullmäktige och har 

ett övergripande ansvar för kommunens utveckling. Då kommunstyrelsen inte ensam 

kan klara att handlägga alla ärenden så finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som 

är specialiserade inom olika områden. Nämnderna tar ansvar för sina verksamheter 

utifrån de mål och den budget som fullmäktige satt. Under varje nämnd finns de olika 

kommunala förvaltningarna med kommunanställda som bereder och verkställer de 

beslut som politikerna fattat.  

 

Figur 15 - "beslutstrappan". 

Ett betydande problem som finns på kommunalnivå är denna långa ”politiska 

beslutstrappa” där kommunfullmäktige är det sista steget där de slutgiltiga besluten 

fattas. Denna beslutstrappa är mycket byråkratisk då en fråga måste gå igenom flera 

olika steg för att ett slutgiltigt beslut ska kunna fattas. Denna process är mycket 

omständlig och kan ta upp emot tre månader. I Trelleborgs kommun skiftade 

dessutom partistyret under projektet ”nybyggnad av ett särskilt boende för äldre” till 

en flerpartiallians med Sverigedemokraterna i vågmästarroll. Detta försvårade 

ytterligare processen att få igenom ett beslut genom hela den politiska kedjan. 

5.1.4 DET VINNANDE ANBUDET 

Upphandlingen skedde i form av en urvalsupphandling. Det innebär att ett antal 

entreprenörer, som anses lämpade att lämna anbud, väljs ut som kandidater som bjuds 

in att lämna anbud på projektet. I detta fall var det fyra stycken som blev inbjudna och 

anbud inkom från samtliga. Det vinnande anbudet inkom från NCC i samarbete med 

White Arkitekter och Akelius Fastigheter. Enligt NCC hemsida har de utvecklat ett 

byggkoncept som innefattar ett koncept där White ritar, NCC bygger och Akelius 

äger vid uppförande av äldreboendeformen "vårdboende för äldre".  

 

Förvaltningar 

Nämder 

Styrelse 
Fullmäktige 
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“Genom vår samlade kompetens inom projektering och produktion vet vi hur 

man ritar projekt så att det främjar både de boendes trivsel, personalens arbete 

och kommunens plånbok. Det gäller att ha kontroll på allt från 

bröstningshöjder på fönster till olika logistiklösningar för vårdoperatören. 

Sådan spetskompetens är även ovärderlig för att kunna uppfylla villkoren för 

det statliga investeringsbidraget till vårdboenden. Våra specialister kan också 

svara på frågor kring moms och fastighetsskatt som kommer med denna typ av 

lokaler. Tillsammans påverkar alla dessa faktorer kommunens framtida 

hyreskostnad. För att kunna uppnå största möjliga kostnadseffektivitet och 

samtidigt göra det så enkelt som möjligt för dig som kund, kommer vi gärna in i 

processen på ett så tidigt stadium som möjligt.” (NCC) 

5.1.5 INTERVJUERNA KRING BESLUTET OM GENOMFÖRANDEFORM 

Vid intervjuerna visade det sig att OPS inte är ett speciellt utbrett begrepp. Det var 

antingen helt okänt eller så hade de hört talas om det men visste inte innebörden av 

begreppet och hade ingen erfarenhet av det heller. De pratade istället i termer om att 

äga eller inte äga, dvs. om kommunen själva ska äga sina fastigheter själva eller inte. 

Det var även så de resonerade i när Trelleborgs kommun skulle bygga det särskilda 

boendet för äldre. De hade först beslutat att kommunen skulle bygga boendet själva 

men då kalkylerna som presenterades av fastighetsförvaltningen blev dyrare för varje 

möte beslutade politikerna tillslut att kommunen skulle upphandla ett hyreskontrakt i 

stället. 

Det förekommer även att personerna på de olika posterna byttes ut vid skifte av 

politisk majoritet i kommunen vilket ytterligare försvårar en långsiktligt konsekvent 

och tydligt strategi för kommunala investeringar. Vid politiskt skifte upplevde 

avdelningschefen på fastighetsförvaltningen att det ibland kan tas omotiverade beslut 

bara för att markera skiftet och sin politiska inriktning trots att det inte är det bäst 

lämpade beslutet för det specifika projektet. Något som kan ha varit fallet då det var 

val under tiden som beslutsprocessen ägde rum då de borgerliga fick en större 

majoritet och därmed större påverkan på beslutet.  

”Det är mycket styrt av politik, i den meningen att man inte alltid ser till den 

bästa lösningen utan att man kan få ett visst politiskt övertag om man tycker en 

viss sak. Det är inte riktigt rätt resonerat men det är ju den demokratiska 

processen.” (avdelningschefen på Trelleborgsfastighetsförvaltning) 

Inom kommunerna diskuteras även ofta hur man ska disponera resurserna mellan 

investerings och drift och underhållsbudgeten. Till exempel finns det en viss drivkraft 

till OPS då det möjliggör en budgetförskjutning från investeringsbudgeten till drift 

och underhållsbudgeten. Något som avdelningschefen på fastighetsförvaltningen ser 
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som mycket negativt då man bara skjuter upp kostnaden på framtiden samtidigt som 

han anser att den totala kostnaden alltid kommer bli högre än om man skulle äga 

fastigheten själv. 

”Den här formen av upphandling kan aldrig bli lönsamt, det går inte, för den 

som gör det här måste ju tjäna pengar på det. Annars är det ju ingen mening 

för dom att hålla på med det. Det är ren politisk ideologi.” 

 (avdelningschefen på Trelleborgsfastighetsförvaltning) 

Något som upplevdes som en svårighet vid upphandlingen var att utforma 

förfrågningsunderlaget på ett ”rätt sätt”. Avdelningschefen på Trelleborgs 

fastighetsförvaltning utformade förfrågningsunderlaget. Han upplevde det som en 

svårighet då han inte aldrig tidigare utformat ett förfrågningsunderlag för denna typ 

av upphandling. Enligt projektledaren i den projektgrupp som tog fram förslaget med 

en upphandling av ett hyresavtal ansåg att de viktigaste med detta förfarande var att få 

rätt viktning mellan pris och kvalitet samt att se till att boendet uppfyllde de krav 

verksamheten hade på lokaler och som ansågs var rätt anpassade till det arbete som 

skulle utföras. 

5.1.6 BESLUTSUNDERLAGET 

Enligt uppgifter från avdelningschefen på Trelleborgs fastighetsförvaltning fanns 

inget beslutsunderlag i form av en förstudie. Det gjordes heller ingen uppskattad 

beräkning över kostnadsskillnaden mellan en upphandling av ett hyresavtal och en 

traditionell genomförandeform. 

”Analyser och förstudier finns inte och det finns inte heller något intresse för 

att göra det heller.” (avdelningschefen på Trelleborgsfastighetsförvaltning) 

Han ifrågasatte även om politiker brukar läsa igenom det underlag som finns och att 

det tas hänsyn till detta när besluts tas. 

”Vid varje sammanträde med fullmäktige, styrelsen och nämnder tas ca 30-40 

ärenden upp och varje ärende har ju en rad buntar med papper, det finns ju 

bra beslutsunderlag men man måste ju ta det till sig. Det är ju mycket att läsa 

in.” (avdelningschefen på Trelleborgsfastighetsförvaltning) 

Resonemanget bygger alltså på att det är så många beslut som måste fattas och så 

mycket underlag som ska granskas vilket gör att ett för omfattande underlag inte 

hinner gås igenom. Därför är det viktigt att underlaget som ges är kortfattat och 

konsist för att informationen ska vara så lättillgängligt som möjligt för de politiker 

som ska ta beslut trots att de inte är insatta i projektet i fråga. Men trots att 

avdelningschefen för ekonomiavdelningen inte hade någon tidigare erfarenhet av 
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upphandling av ett hyresavtal så gjordes inte någon uppföljning för att utvärdera vad 

resultatet blev av det beslut som togs.  

Vi har frågat lite om man inte vill ha en uppföljning. Hur gick det i det här 

projektet? har vi fått det vi ville ha? Blev det rätt utformat och blev 

kostnaderna rätt? Men det finns inget intresse för det.”  

(avdelningschefen på Trelleborgsfastighetsförvaltning) 

Däremot de fördelar som avdelningschefen för ekonomiavdelningen hade fått 

erfarenhet av i projektet och valet av upphandling var följande: 

”Den som får hyreskontraktet är angelägna om att hålla tidplanen, då de inte 

får betalt förrän vid första hyran. När vi investerar själv är det inte samma 

tidspress eftersom entreprenörerna ofta får betalt enligt betalplan efterhand 

som de utfört delar av bygget. Nackdelarna är att det inte är kommunens 

fastighet. Om vi har hyreskontrakt för lokaler som vi kommer att behöva under 

lång tid blir det dyrare.” (avdelningschefen för ekonomiavdelningen) 

5.2 INTERVJUERNA MED EXTERNA EXPERTER 

5.2.1 KUNSKAPEN OM OPS I BRANSCHEN 

I intervjuerna framgår en bestämd uppfattning om att beställaren ofta har dåliga 

kunskaper kring OPS. Politikerna som sitter på dessa poster saknar kunskap om både 

projekten men även om de olika entreprenadformerna. Denna kunskapsbrist gör det 

svårt för dessa personer att fatta kvalificerade beslut och förstå konsekvenserna dessa 

får för projekten. Bland annat görs det sällan en förstudie som beslutsunderlag, där 

olika genomförandeformer analyseras för att kunna jämföra dessa sinsemellan och 

utreda vilken form som är bäst lämpad. Denna typ av förstudie anses även för 

komplicerad för beställaren själv att utföra. Men även om en extern expert tar fram 

beslutsunderlag i form av en förstudie så har ofta beställaren för dåliga kunskaper 

kring OPS för att själva kunna förstå och utvärdera de olika delarna som analyserats i 

förstudien. Därför inleder Ernst & Young ofta uppdragen med utbildning för att ge 

beställarna med adekvat kunskap inom området.  

”När det gäller ett kritiskt moment så är det utbildningsdelen i förstudien. Det 

är viktigt att säkra att man pratar samma språk och har en likartad 

kunskapsnivå”. (Ernst & Young) 

När den offentliga beställaren på kommunen eller landstinget resonerar kring 

projektet och dess genomförandeform diskuteras huruvida de ska äga själva eller inte.  
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”Resonemanget hos beställaren är ofta att de inte vill driva projektet själva 

men problemet är att det finns en tro på att det finns ett gratiskapital som kan 

vinnas med OPS, vilket självklart i inte finns.” (Ernst & Young) 

De är även rädda för att släppa kontrollen och inte kunna ha full insyn i projektet. De 

uttrycker en oro för hur ska man kunna granska projektet då OPS innebär att man 

måste släppa på kontrollen och överlåta andra parter att ta ansvar. 

I intervjuerna framgår det även att de upplever att beställare och entreprenörer har 

svårt att lyfta blicken från de tekniska delarna inom planerings- och byggskedet för att 

se till hela livscykeln. Framförallt att se till de delarna som skiljer mellan ett OPS-

projekt och de traditionella entreprenadformerna, så som finansieringen och riskerna. 

Det saknas ofta en förståelse för vikten av riskerna och hur dessa ska allokeras i 

projektet då risker vanligtvis inte värderas i de traditionella formerna. Det är lätt att 

fastna och bara jämföra projektkostnaderna åt mellan OPS och traditionellt 

genomförda projekt men då risker ofta inte är värderade och medräknade i 

traditionellt upphandlade projekt så kan de inte jämföras åt rakt av. Detta är en av 

anledningarna till att OPS ofta kritiseras för att det är mycket dyrt i förhållande till de 

traditionella entreprenadformerna. Dessutom så syftar OPS till att minska den totala 

livscykelkostnaden, därmed kan det innebära en dyrare investeringskostnad under 

produktionen. Men det som ofta glöms är att den initiala byggkostnaden endast är en 

mycket liten del av totalkostnaden i förhållande till drift och underhållskostnaden! 

Orsaken till detta är att en stor del av drift och underhållskostnaden är ofta okänd. Det 

resulterar i att beräkningen av drift och underhållskostnader endast inkluderar de 

kända posterna medan de mer oförutsägbara kostnaderna utelämnas vilket gör att 

beräkningen blir felaktigt och inte användbar i en jämförelse med projektkostnaden. 

I intervjuerna med Finanskonsult så framhålls att den begreppsförvirring som finns är 

ett stort problem. I diskussion med olika parter på utförande- och beställaresidan 

händer det att i diskussioner kring olika alternativ till genomförandeform så ”slängs 

det ofta runt med olika begrepp” så som OPS utan att det klart framgår vad begreppet 

innebär. I sådana diskussioner är det viktigt att man är överens om innebörden av 

begreppet för att undvika missförstånd. Som exempel uppskattar Ernst & Young att 

det är 49 kommuner och 6 landsting säger sig ha arbetat med OPS i någon form 

medan respondenten på Skanska tycker att det bara finns två ”renodlande” OPS-

projekt som genomförts i Sverige, Arlanda banan och Nya Karolinska i Solna (NKS). 

5.2.2 FÖRSTUDIER SOM BESLUTSUNDERLAG 

Att göra en förstudie, där OPS utvärderas i förhållande till ett traditionellt förfarande 

är förhållandevis nytt enligt Ernst & Young. Därav finns det många projekt som har 

genomförts utan att en förstudie gjorts. Men att det idag inte görs förstudier i större 
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utsträckning anser Ernst & Young bero på att det finns en omognad på marknaden 

och en oförståelse för skillnad mellan OPS och en vanlig entreprenadlösning. Därför 

måste Ernst & Young ha ett visst försäljningsarbete för att sälja in idén med en 

förstudie som beslutsunderlag. Som exempel finns inte samma betalningsvilja för 

OPS analyser i Sverige i jämförelse med England där OPS (PFI) är mer etablerat. 

I projektet Nya Karolinska i Solna (NKS) var det landstinget som hade uppdraget att 

utreda finansieringsformen som sedan skulle ligga som underlag för 

landstingsfullmäktiges beslut.  Ernst & Young AB anlitades som en extern expert som 

fick i uppdrag att ta fram delar av det beslutsunderlag som låg till grund inför valet av 

OPS. Ernst & Young är finansiell och strategisk rådgivare som ofta arbetar 

tillsammans med bland annat advokat byråer och tekniska konsulter i stora projekt så 

som NKS. Beslutsunderlagets omfattning är det som främst skiljer mellan olika 

projekt, däremot är metodiken alltid densamma. Emellertid är avgränsningar alltid en 

utmaning.  

Arbetet med beslutunderlaget i NKS inleddes kortfattat med att en strategi utarbetades 

och en målformulering togs fram. Det involverar en identifiering och definiering av 

projektet och upphandlingens omfattning, även kallat ”scope”, Nästa steg är att 

identifiera och värdera riskerna i projektet. Denna del är det svåraste momentet och 

kan vara svårt att sätta siffror på. Dessutom är det en omöjlighet att identifiera och 

räkna med allt som kommer att hända under en livscykel på mer är 25år då omvärlden 

är i ständig förändring men det är inte heller någon nödvändighet enligt Ernst & 

Young. Det är viktigt att man istället fokuserar på att utforma kontrakten på ett sådant 

sätt så man kan hantera de förändringar som sker i omvärlden. Som en del av 

datainsamling inför förstudien görs en marknadsanalys som innefattar bland annat 

intervjuer med beställare och andra inblandade i projektet. I marknadsanalysen 

studeras även hur marknaden ser ut, och om det finns konkurrens på marknaden, dvs. 

konkurrenter som är villiga att lämna anbud och ta de risker som planeras att 

allokeras. Det avslutande steget är finansieringsanalysen, där en jämförelse görs 

mellan det beräknade kostnaderna för ett OPS-projekt och med ett referensprojekt 

som vanligtvis är ett traditionellt genomfört alternativ.  

5.2.3 VIKTIGA FAKTORER ATT BEAKTA I EN FÖRSTUDIE 

Vid utformning av en förstudie är metodiken alltid densamma men däremot är det 

omfattningen som kan skilja. Dock anses det som en utmaning att skapa en 

avgränsning som är relevant och därmed inte för omfattande. Som Ernst & Young 

poängterar finns inte samma betalningsvilja för OPS-analyser i Sverige i jämförelse 

med t.ex. England. Dessutom framhäver Finanskonsult att det kan finns svårigheter 
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vid en avvägning om hur samhällsnytta ska värderas in i en kalkyl och hur detta ska 

avgränsas.   

 I övrigt anses riskvärderingen som ett av det viktigaste momentet i förstudien 

samtidigt som det uppfattas vara ett av de svåraste. Riskallokeringen anses vara en av 

de största vinningarna i OPS-projekt då det är i riskvärderingen/riskallokering som 

projektet kan ”räknas hem”. Däremot är många risker mycket svåra att kvantifiera 

samtidigt som det är omöjligt att identifiera alla risker som finns. Följden blir därför 

att olika anbud kan ha värderat riskerna olika och därför anser Finanskonsult att det är 

viktigt att begära av anbudsgivarna att de särredovisar kostanden för riskpremien för 

att på så sätt kunna utvärdera om den är rimlig. Däremot så resonerar Ernst & Young 

följande: 

”Det men man kan inte räkna med allt som kommer att hända under livscykeln 

men det är viktigt att man utformar kontrakten på ett sådant sätt så vi kan 

hantera förändringar i omvärlden.” (Ernst & Young) 

I intervjun med Finanskonsult framhålls att det är viktigt att inte bara analysera vilka 

risker som finns i projektet och hur dessa ska allokeras mellan parterna, utan även 

analysera om det finns någon som är beredd att ta dessa risker. Ibland uppfattas 

resonemanget från beställarens sida som att risker som beställaren själva inte vill bära 

bara kan läggas över på den privata parten. Det är sällan en utvärdering görs om det 

finns några parter som är beredda att ta risken eller om det finns någon som är lämpad 

att ta den risk som finns. Detta anses vara särskilt viktigt att ta hänsyn till i projekt 

som kan innehålla stora risker som ingen part är beredd att ta. Här är den 

marknadsanalys som genomförs i samband med förstudien speciellt viktig då den 

analyserar även hur marknaden ser ut och om det finns parter om är lämpade och 

villiga att ta de risker som finns.   

5.2.4 KONKURRENSEN PÅ SVENSKA MARKNADEN 

För att OPS ska vara lönsamt är det viktigt att det finns en hög konkurrens mellan 

flera olika anbudsgivare. På så sätt pressas anbudspriserna ner och stimulerar till 

effektivitet hos anbudsgivarna. Däremot anses Sverige som en för liten marknad för 

att uppnå en tillfredställande konkurrens då de projekt som drivs som OPS ofta måste 

vara och är mycket stora och komplexa. På grund av detta finns det inte så många 

parter i Sverige som har kapacitet att lämna anbud på ett så stort projekt. Till exempel 

har upphandlingen av NKS kritiserats för att det var för dålig konkurrens då endast ett 

anbud inkom från Skanska och därav anser flera att det vinnande budet var orimligt 

högt. Däremot anser Skanska att detta inte borde vara ett problem då det finns många 

aktörer på den internationella marknaden som bidrar till en ökad konkurrens. De har 

även varit med och drivit flera OPS-projekt i Norge. Men enligt Ernst & Young finns 
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det inte något stort intresse från den internationella marknaden att slå sig in på den 

svenska. Detta då de måste finnas ett intresse av att ta sig an fler projekt för att de ska 

söka sig till Sverige. Dessutom ville de ofta ha svenska partners som är insatta och 

kan den svenska marknaden. 

5.2.5 NÄR LÄMPAR SIG OPS? 

I intervjuer med Skanska framhåller de emellertid att alla projekt inte är lämpade att 

drivas som OPS-projekt. Enligt deras mening är det framförallt infrastrukturprojekt 

som är lämpar sig bäst att drivas som OPS medan andra byggprojekt är en 

upphandling av ett hyresavtal bättre lämpat. I en upphandling av ett hyresavtal 

innefattas bara delar av OPS kedjan (Design-Build-Finance-Operate-Maintain-

Transfer) där fokus ligger på att planera, bygga och finansiera, men saknar stora delar 

av ”operate” och innefattar ingen ”transfer”, dvs. byggnaden överlåts inte till 

beställaren vid avtalets slut.   

För att det ska vara intressant att utvärdera om ett projekt lämpar sig för OPS måste 

riskerna kunna definieras men projektet måste även vara politiskt acceptabelt och 

långsiktligt stabilt. Det får heller inte vara färdigprojekterat så att entreprenören kan 

bidra med sin kompetens i ett tidigt skede. 

Enligt Skanska är några av de viktigaste fördelarna med OPS-projekt att: 

 En lägre livscykelkostnad kan uppnås 

 Angelägna projekt kan tidigareläggas 

 Ett mer effektivt och snabbare genomförande 

 Den framtida kvaliteten och servicenivån kan garanteras 

 Framtida kostnader är kända 

 Risken för ”cost over run” minimeras  

 Den privata sektorn övertar en del av risktagandet från skattebetalarna 

Anledningen till att det inte genomförts fler OPS-projekt i Sverige är enligt Skanska 

en bristande kunskap och en rädsla för denna typ av projekt hos politikerna. Detta då 

det är svårt att se hela kedjan från början till slut under en så lång tidsperiod som ett 

OPS-projekt sträcker sig. Det gör även att det är svårt att bevisa att en besparing kan 

göras. Men som en riktlinje har Ernst & Young tre kriterier som de tycker att ett 

projekt måste uppfylla för att projektet ska lämpa sig att utredas för OPS. Dessa är: 

1. Det måste vara tillräckligt stort och kapitalintensivt projekt.  

Det finns olika uppfattningar om hur stort som är tillräckligt stort inom 

branschen och uppfattningarna varierar stort mellan projekt internationellt 

och projekt i Sverige. Men enligt Ernst & Youngs erfarenhet så är runt 100-
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500 miljoner kronors projekt tillräckligt stort i Sverige medan Finanskonsult 

anser att projektstorleken måste uppgå till runt 300-500 miljoner kronor. 

2. Det måste vara tillräckligt komplext 

Detta då finansieringen är dyrare med OPS så måste projektet kunna räknas 

hem i riskvärderingen, det måste finnas risker att allokera ut. Däremot kan ett 

projekt vara för komplext om; 1. Man inte får in några anbud eller 2. 

Riskpremien blir för dyr eller 3. Det är för många aktörer som är inblandade 

som ofta är fallet i ex. järnvägsprojekt.  

3. Det måste finnas en marknad för ett OPS-projekt 

Det måste finnas tillräckligt många intresserade aktörer som är villiga att 

lämna anbud för att uppnå en konkurens.  

Avslutningsvis framhålls i intervjuerna att då det är så få projekt som genomförts i 

Sverige som OPS har det inte heller utvecklats till en beprövad metod. Det arbetas 

fortfarande med att utveckla nya regler och rutiner kring genomförandeformen. Bland 

annat har ett nytt upphandlingsförfarande införts i Sverige som heter 

konkurrenspräglad dialog som anpassar sig bättre för mer komplexa projekt så som 

vissa former av OPS. Men trots det finns det en tydlig omognad på marknaden där 

många aktörer fortfarande är ofamiljära med OPS. Enligt Finanskonsult är ett 

problem att det finns mycket få tidigare genomförda projekt som kan användas som 

referensprojekt att utgå ifrån. OPS i Sverige är fortfarande i utvecklingsfasen och man 

arbetar ständigt med att utveckla ett optimalt arbetssätt.   
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras och diskuteras lärdomarna från den empiriska data som 

harsamlats in genom studiens intervjuer och dokumentstudier. Analysen knyter även 

samman den teoretiska referensramen i relation till empirin.  

6.1 LÄRDOMAR FRÅN FALLSTUDIEN 

6.1.1 RESONEMANGET KRING VALET AV GENOMFÖRANDEFORM 

Både i fallstudien och i dialog med de externa experterna framgick att det är många 

projekt som väljs att genomföras som ett OPS-projekt utan att det finns något 

betydande beslutsunderlag. I det projekt som studerades i fallstudien valdes en 

upphandling av ett hyreskontrakt istället för traditionell upphandling i ett 

förhållandevis sent skede då investeringskostnaden skulle bli större än de förväntat 

sig. Detta var den enda anledningen till att de upphandlade ett hyresavtal istället för 

en traditionell genomförandeform. I intervjuerna antyds att det fanns en 

budgetrestriktion i investeringsbudgeten som gjorde att de valde att upphandla ett 

hyreskontrakt för att på så sätt skjuta upp kostnaden över tid istället för att helt 

avbryta projektet. Det har inte nämnts något om att motivet att välja hyreslösningen 

grundade sig på att det skulle vara en billigare lösning eller bidra till en högre 

samhällsnytta. Därmed kan man diskutera om att en hög investeringskostnad skulle 

vara ett tillräckligt motiv till att överväga en OPS som genomförandeform. Det går 

inte i linje med tidigare skriven teori eller externa experters resonemang. Till exempel 

är det viktigt att ett offentligt privat samarbete inleds i ett tidigt skede för att den 

privata parten ska kunna delta från allra första början för att kunna styra projektet på 

ett effektivt sätt. Denna betydelsefulla del i att uppnå lönsamhet utelämnades i detta 

projekt.  Framförallt när projektet redan var färdigprojekterat för en traditionell 

genomförandeform vilket nu blev en irreversibel kostnad på över två miljoner kronor. 

Dessutom är projektet inte tillräckligt kapitalintensivt som både teorin och andra 

experter hävdar att ett projekt måste vara för att OPS ska vara ett lämpligt alternativ.  

Då projektet inte följer teoriernas riktlinjer och anvisningar om vilken typ av projekt 

som lämpar sig för OPS kan det tyckas att projektet inte är idealt anpassat för OPS. 

Däremot kan det diskuteras huruvida detta projekt fullt ut kan representera ett OPS-

projekt då det inte är en så kallad ”renodlad” OPS-lösning, vilket kan vara 

anledningen till att beslutet om OPS och dess tillvägagångssätt inte fullt följer de 

riktlinjer och anvisningar som finns. Således kan OPS-lösningen att upphandla ett 

hyresavtal ändå anses vara ett bra alternativ för just detta projekt. Dock insinueras det 

i intervjuerna att det fanns andra underliggande motiv till varför en OPS-lösning 

valdes. Under projektets beslutsperiod var det val, där resultatet blev att alliansen fick 
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större makt i kommunen än tidigare.  Avdelningschefen för fastighetsförvaltningen 

gav uttryck för att detta var en påverkande faktor till den plötsliga vändning mot OPS 

som skedde i projektet. Motivet troddes vara att de röstade igenom förslaget om OPS 

för att markera sin politiska ståndpunkt då alliansens synsätt talar för OPS då de 

arbetar för ett mer privat engagemang i den offentliga sektorn.  

6.1.2 DEN POLITISKA PÅVERKAN 

Det politiska inflytandet på besluten om genomförandeform som identifierats är ett 

tänkvärt kritiskt moment. Denna studie har urskiljt hur beslutshierarkin ser ut med 

invalda politiker, på olika beslutande positioner som skiftas vid valet vart fjärde år. 

Detta har i denna studie refererats till den ”politiska beslutstrappan”. Det finns flera 

svårigheter som uppmärksammats med denna beslutsmetod i det fallprojekt som 

studerats i Trelleborg. Det visade sig att vilken politisk ställning som rådde i 

kommunen hade en inverkan på beslutet hur projektet skulle drivas. Besluten 

påverkades av vilken politisk majoritet som rådde då det visat sig att det finns ett 

intresse att markera sin politiska ståndpunkt. Troligtvis var det just detta som hänt 

projektet i Trelleborg då politikerna plötsligt beslutade att upphandla ett 

hyreskontrakt istället för att äga själva, trots att projekteringen redan var färdigställd. 

Dessutom var det en flerpartiallians med Sverigedemokraterna i vågmästarroll under 

fallprojektets beslutsperiod vilket innebar att det fanns svårigheter att rösta igenom ett 

förslag genom hela beslutstrappan.  

Vidare insinuerades det i intervjuerna med de externa experterna att politiker på 

positioner såsom fullmäktige ofta är dåligt insatta i projekten. De saknar kunskap om 

branschen och betydelsen av de beslut som tas och dess effekter, utan har mer 

politiska motiv än att hitta den gemensamt bästa lösningen. Dessutom ligger en 

svårighet för politikerna att kunna bygga upp en erfarenhet och kunskap om OPS och 

projekten då det sker ett kontinuerligt skifte av politiskt styrande vid de politiska 

valen vart fjärde år.  

Andra politiska initiativ som påverkar valet av genomförandeform är att OPS är en 

möjlighet till budgetförskjutning från investeringsbudgeten till drift och 

underhållsbudgeten. De kontinuerliga utbetalningarna, som är följden av OPS kan 

istället redovisas på den möjligen mindre belastade drift och underhållsbudgeten. 

Detta till skillnad från ett traditionellt finansierat projekt där den offentliga parten står 

för investeringskostnaden och därmed måste inkludera denna i investeringsbudgeten. 

Denna budgetförskjutning är ett sätt att kringgå budgetrestriktioner som är ett av de 

statliga styrmedlen. Om man tittar på sikt så kan detta leda till en allt större del av 

drift och underhållsbudgeten utgörs av avbetalningar på tidigare OPS-projekt. Detta 

kommer att medföra att den årliga budgeten kommer bli allt pressad. Det är bara 
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under en övergång från traditionell upphandlingsform till allt större andel OPS-

projekt som detta kommer ge ett överskott i budgeten i och med den 

budgetförskjutning som OPS innebär.  

6.1.3 KUNSKAPEN HOS BESTÄLLARE OCH POLITIKER 

Vid intervjuerna kopplade till fallstudien har det visat sig att kunskapsnivån inom 

OPS på beställarsidan är mycket knapp. Flera av de intervjuade kopplade till 

fallstudien kände inte till begreppet OPS och hade inte tidigare erfarenhet av att 

upphandla ett hyresavtal. Denna kunskapsbrist avspeglades även i deras resonemang 

kring genomförandeformen. Som exempel i resonemanget kring fördelar och 

nackdelar med att projektet genomfördes som ett OPS-projekt nämndes knappt något 

om för eller nackdelar med en riskallokering, som enligt teorin är den viktigaste 

fördelen. Det verkade som om de i stort sett inte tagit hänsyn till risker alls. 

Uttalandet att; ”den här formen av upphandling kan aldrig bli lönsamt” tyder på en 

oförståelse för vikten av en riskallokering. Även de externa experterna verifierade att 

det ofta finns en oförståelse för betydelsen av en riskvärdering och hur detta påverkar 

valet av genomförandeform. Risker finns ju även i traditionella genomförda projekt 

men skillnaden är att man vanligtvis inte värderar dem och räknar med dem i en 

kostnadsanalys. Dessutom kan en noga avvägd riskallokering till den part som är bäst 

lämpad att bära risken minska sannolikheten för att den inträffat. Alternativet är att de 

inte gjort en medveten riskallokering och därmed fått in anbud med en hög 

riskpremie. Dock har de inte haft möjlighet att utreda vad riskpremien kostade och 

om det var en rimlig värdering, då de inte ställt ett krav på en särredovisning av den 

kostnaden i förfrågningsunderlaget. De externa experternas uppfattning om att de lätt 

fastnar och stirrar sig blind på projektkostnaden och inte tar hänsyn till riskerna 

verifieras i intervjuerna. Beställare och utförare ser i synnerhet till de synliga 

kostnaderna som toppen av isberget, utan att ta hänsyn till de ofta gömda stora 

kostnaderna i form av oförutsedda kostnader och svårbedömda drift och 

underhållskostnader. Detta synsätt kan även vara en av anledningarna till att 

kostnadsöverskidanden ofta sker. I intervjuerna insinueras även att de inte har tagit 

hänsyn till någon av de kvalitativa faktorerna så som ökad möjlighet till innovation 

och bättre kvalitet i resonemanget. Generellt uppfattas det som om de var mycket 

negativt inställda till det genomförda projektet och valet av OPS som 

genomförandeform. Anledningen till denna inställning kan bero på att de inte har 

erfarenheter och att det inte riktigt vet hur man ska upphandla denna typ av projekt. 

Det är ju ingen av de intervjuade som har tidigare erfarenhet av att upphandla ett OPS 

liknande projekt. Detta har gjort att de inte har lyckats nyttja de fördelar som finns 

med att driva ett projekt som OPS, vilket resulterat i att de upplevde att projektet blev 

dyrt och att de inte upplevde att OPS var ett lönsamt alternativ. De har därmed en 

negativ inställning till OPS då detta är den enda erfarenhet de har av denna 
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genomförandeform som inte hade ett speciellt framgångsrikt utfall. Men det är viktigt 

att inte döma ut OPS som alternativ utan istället lära sig av denna erfarenhet och 

konstatera att för denna typ av projekt så kanske en traditionell genomförandeform är 

att föredra. Dock utesluter inte det att det finns andra projekt med andra 

förutsättningar där OPS kan vara ett lämpligt alternativ. 

Idag råder det en stor begreppsförvirring kring vad OPS innebär och vad för typer av 

offentliga privata samarbeten som innefattas.  Detta är ett stort problem i en 

diskussion vid val av genomförandeform. Det är lätt hänt att OPS som begrepp 

används lättvindigt utan att egentligen veta vad innebörden av begreppet är. Beroende 

på vem man pratar med och vilken teori man läser så innefattas olika typer av projekt 

i definitionen. Som exempel benämnde Trelleborgskommun inte fallprojektet som ett 

OPS-projekt. Emellertid var det troligtvis för att de inte är bekanta med begreppet 

men även olika experter har olika åsikter om var man ska dra gränsen för när det är ett 

OPS-projekt eller ej. Det är viktigt att man reder ut eventuella skillnader i definitioner 

så man inte missförstår eller pratar om varandra. Därav är utbildning ett viktigt 

moment för att undvika dessa problem speciellt när det finns så många olika former 

av OPS.  

Sammanfattningsvis är grunden till många av de kritiska momenten vid val av OPS, 

en brist på kunskap hos beställare och politiker. De saknas kunskap om vad OPS är 

och vad det innebär för att kunna upphandla denna typ av projekt på ett korrekt sätt. 

Detta mynnar ut i, som Ernst & Young nämnde, att byggbranschen idag är en omogen 

bransch som måste bygga upp erfarenhet kring när och hur OPS ska genomföras för 

att det ska vara lönsamt. 

6.2 NÄR SKA EN FÖRSTUDIE GÖRAS 
Vid diskussion med de externa experterna så ansåg de att fallprojektet i Trelleborg är 

ett ganska typiskt OPS projekt. Det verkar vara många projekt som har beslutas att 

genomföra som OPS utan att det finns ett beslutsunderlag tillgängligt vid just den här 

varianten av projekt som det valda fallprojektet. Dessutom verkar det inte som om de 

politiker som tar besluten efterfrågar några förstudier, liknande en VfM-analys. Detta 

kan uppfattas som ett stort problem och är en signal på att de inte uppfattar 

komplexiteten av OPS, dvs. att det krävs en utvärdering för att avgöra om OPS är 

samhällsekonomiskt lönsamt. Men med det menat behövs inte alla projekt utredas 

med en kostsam förstudie om projektets förutsättningar ändå inte lämpar sig för OPS. 

Projektet måste ha rätt förutsättningar för att fördelarna med OPS ska uppnås. I 

intervjuer med experter har vissa kriterier eller nödvändiga förutsättningar identifieras 

som ett projekt måste ha för att det ska vara värt att göra en förstudie.  
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I intervjuerna framhävs vikten av att projektet måste vara tillräckligt kapitalintensivt 

för att kompensera för de vanligtvis ökade transaktionskostnaderna samt kostsamma 

förstudier. Detta då större kapitalvinster kan göras vid större kapitalintensiva projekt i 

förhållande till de ökade transaktionskostnaderna. Däremot varierar uppfattningarna 

kring hur kapitalintensivt ett projekt måste vara för att OPS ska lämpa sig. Men enligt 

Ernst & Young mening är ett projekt i storleken 100 – 200 miljoner kronor ett 

tillräckligt stort projekt medan Finanskonsult hävdar att projektet måste vara större, 

upp till 300 – 500 miljoner kronor. Varför uppfattningarna skiljer sig åt kan ha olika 

anledningar, bland annat som tidigare nämnt så kan uppfattningen om vad som är en 

OPS lösning skilja och därmed kan även uppfattningarna skilja sig rörande storleken 

på projekt. Men uppskattningarna kan ändå användas som en referens och sedan 

övervägas tillsammans med projektets andra förutsättningar. Om projektets 

förutsättningar gör att många olika resurseffektiviseringar kan uppnås kan även ett 

mindre kapitaleffektivt projekt vara intressant att utredas för OPS. 

En av den viktigaste förutsättningen är att projektet måste vara ”tillräckligt komplext” 

i den mening att det måste finnas risker som kan allokeras mellan parterna. Genom en 

riskallokering kan projektet räknas hem menar Skanska. Tankegången bakom är att 

en risk ska allokeras till den part som är bäst lämpad att ta risken och där med 

minimeras kostnaden. Dessutom bidrar även en riskallokering och en fördelning av 

ansvar till ett ökat incitament och drivkraft till att effektivisera arbetet, vilket i sin tur 

kan bidra till ett gemensamt utbyte av kunskap. Däremot är det viktigt att beställaren 

förstår syftet med riskallokeringen och inte bara identifierar risker som de själva inte 

är beredda att ta och som de istället vill skjuta över på den privata parten. Resultatet 

kan bli att det inte är någon privat part som är beredd att ta över riskerna. Följden blir 

att ingen är villig att lägga anbud eller att anbudet blir orimligt högt i och med höga 

riskpremier då anbudsgivaren tar höjd för risker som borde placeras på annan part. 

Vid en riskallokering kan det vara fördelaktigt att ha inställningen och se det utifrån 

ett win-win perspektiv, dvs. att det måste vara fördelaktigt för båda parterna att uppnå 

en gynnsam riskfördelning. Däremot kan det vara viktigt att ha i åtanke att ett projekt 

även kan bli för komplext i den meningen att det blir för många aktörer inblandade i 

projektet och därför blir för svårt att koordinera. 

Det kriterium som är det svåraste att uppnå i Sverige är, enligt många av de 

intervjuade, att det måste finnas en marknad för ett OPS-projekt. Det råder en delad 

mening om Sverige är en tillräckligt stor marknad och därför för få lokala aktörer som 

kan eller vill lägga anbud på så pass stora OPS-projekt. Om det är för få aktörer blir 

det inte en tillräcklig konkurrens mellan parterna, vilket kan innebära att 

anbudspriserna inte pressas ner till en fördelaktig nivå. Däremot menar experten från 

Skanska att man kan inte bara se till aktörer i Sverige då det inte finns några hinder 
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för den internationella marknaden att lämna anbud. Däremot har den internationella 

aktörerna inte alltid något intresse av att ge sig in på den svenska marknaden. Ett 

exempel är Nya Karolinska i Solna, ett av de största och mest kända OPS-projektet i 

Sverige, där endast ett anbud inkom. För att de internationella aktörerna ska vara 

intresserade av att ge sig in på den svenska marknaden måste det finnas antingen brist 

på projekt i allmänhet eller att det finns någon annan form av dragningskraft för dem 

att söka sig just till den svenska marknaden. Dessutom är det skillnader i 

marknadsförutsättning så som lagar, regler och praxis mellan olika länder vilket gör 

att om en internationell part skulle vara intresserad så kan man anta att de skulle vilja 

gå in med ett anbud tillsammans med en svensk part som kan den svenska 

byggmarknadens lagar och rutiner. Därför bottnar det i slutändan till att det måste 

finnas en viss marknad med svenska företag som har kapacitet att lämna anbud på 

OPS-projekt, oavsett hur den internationella marknaden ser ut.  

Projektet måste även vara politiskt acceptabelt och långsiktligt stabilt. Då OPS 

innebär att man ingår ett avtal under en mycket lång tidsperiod och binder upp sig till 

kontinuerliga betalningar. Här kan man argumentera för att OPS lämpar sig bäst för 

större nationella projekt, då staten kan gå in som initiativtagare till OPS-projekt. 

Vilket är det sättet som PFI introducerades i England, vilket är det land som har 

längst erfarenhet av att driva denna typ av projekt på ett framgångsrikt sätt. Med 

staten som initiativtagare kan man tänka sig att det inte behöver bli samma politiska 

motsättningar, vilket kan förekomma på kommunal- och landstingsnivå. Dessutom 

kanske ett statligt initiativ i större grad kan undvika att andra partipolitiska 

hänsynstaganden påverkar beslutet i lika hög grad. På så sätt ökar fokus på sakfrågan 

utifrån ett större samhällsekonomiskt perspektiv och till landets samhällsnytta. 

Men det behöver inte bara vara politisk påvekan som man kan behöva ta hänsyn till. I 

ett projekt är det många aktörer inblandade, vilka kommer att påverkas av valet av 

OPS som genomförandeform. Byggbranschen är inte den som vanligtvis mottar 

förändringar med öppna armar utan det finns en risk för motsättningar mot denna typ 

av genomförandeform. Därför kan det vara av värde att utreda hur andra aktörer kan 

komma att påvekas av projektet, men även vilken förmåga de har att själva påverka 

projektet. Det är ju rimligt att anta att projektet kommer att behövas drivas på ett 

annorlunda sätt vid OPS än traditionellt. Detta skulle kunna bidra till att se om 

projektet kommer att stöta på motsättningar eller vara ett långsiktligt stabilt projekt.   

Dessa kriterier och förutsättningar som diskuterats ovan kan användas som riktlinjer 

för att kunna avgöra om OPS är ett lämpligt alternativ för ett projekt. Dock är det 

viktigt att notera att dessa förutsättningar som diskuterats ovan inte kan ses som en 

”checklista” där alla boxar måste checkas av för att OPS ska vara ett lämpligt 

alternativ. Alla ovan nämna kriterier och förutsättningar måste utvärderas individuellt 
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och även ha i åtanke att dessa beror, mer eller mindre, på vilken typ av renodlade 

OPS-lösningar man har i åtanke. Men syftet är inte att detta ska vara som en ”best 

practice” utan att det kan användas av exempelvis beställare som inte har en tidigare 

erfarenhet att själva kunna göra en första avstämning om OPS är ett alternativ, innan 

en omfattande och kostsam förstudie görs. 

6.3 KRITISKA MOMENT I EN FÖRSTUDIE 
När det har kunnat konstateras att det skulle kunna vara lämpligt med OPS som 

genomförandeform är nästa steg en förstudie. Syftet med förstudien är att utvärdera 

om det är mer fördelaktigt att genomföra projektet som ett OPS än en traditionell 

genomförandeform. Dvs. att analysera om OPS bidrar till VfM, vars tillvägagångssätt 

beskrivs i kapitel 4. Genom erfarenheter av att arbeta med OPS-projekt har de externa 

experterna på olika sätt delat med sig av deras lärdomar om vilka svårigheter och 

problem som de stött på. Med detta som grund har vissa steg i en VfM analys visat 

sig vara mer eller mindre kritiska för att utfallet av förstudien ska ge ett rättvisande 

resultat. Däremot är det ofta svårare att göra är en rättvisande förstudie om projektet 

är komplext men det har visat att det framförallt är i komplexa projekt som OPS är 

lönsamt. Därför följer en diskussion nedan kring de viktigaste momenten i en 

förstudie och dessas påverkan på utfallet. 

Något som sällan tas upp i teorin är vikten av datainsamling, ofta i form av en 

marknadsundersökning. Om inte den insamlade informationen är korrekt eller 

tillräckligt omfattande så kommer inte heller de teoretiska modellerna att ge ett 

rättvisande resultat. Därför är marknadsanalysen ett mycket avgörande moment i 

förstudien. Om de som utför analysen är externa experter inom området är det viktigt 

att de verkligen har en förståelse för hur byggbranschen fungerar. Branschen är så 

pass komplex med många olika moment och många olika aktörer involverade som 

kan komma att påverka eller påverkas av genomförandeformen. Däremot måste 

någon typ av avgränsning självklart göras, det går inte att ta räkna in och ta hänsyn till 

allt. Det skulle bli allt för omständigt och kostsamt. Men problemet ligger i hur en 

avgränsning ska göras. Vilka effekter är relevanta att ta med? Måste antaganden 

göras? Hur ska dessa göras? För att kunna ta beslut om denna typ av avgränsningar 

måste man både vara insatt i branschen som helhet samtidigt ha erfarenhet från att 

göra affärer inom OPS. Personer som har denna erfarenhet har en helt annan 

förståelse för hur OPS-projekt fungerar och vad som kan komma att påverka projektet 

samt vilka konsekvenser dessa har. Emellertid tyder min studie på att det saknas 

kunskap om OPS hos både beställare och politiker för att själva kunna utforma en 

förstudie, och i vissa fall även för att kunna förstå och använda sig av en förstudie. 

Därför är rekommendationen att förstudier utformas tillsammans med någon som har 

erfarenhet av OPS. Det kan antingen vara ett externt konsultbolag eller någon annan 
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extern expert. Dessutom rekommenderas att förstudien utformas och anpassas till 

mottagaren så denne förstår resonemangen och vikten av analysen. Däremot är det 

sannolikt att OPS-projekten blir allt vanligare vilket innebär att ovan beskrivna 

problematik kommer att avta med tiden.  

Ett återstående problem är dock att det finns många effekter som är mycket svåra att 

kvantifiera och värdesätta i ett OPS-projekt. Trots det är dessa faktorer inte mindre 

viktiga att ta hänsyn till utan måste tas upp i en så kallad kvalitativ analys. Den 

kvalitativa analysen får sällan speciellt mycket utrymme i teoretiska diskussioner 

kring en förstudies utformande. Detta på grund av att det saknas mätbara värden och 

därmed blir värderingen av dessa effekter således en subjektiv bedömning. Däremot 

är det viktigt att det inte bara är den kvantitativa analysen som beaktas av enkelhetens 

skull då det kan vara en stor felmarginal i mätvärden och därmed i kalkylen. 

Dessutom finns många faktorer som är svåra att värdera i just ett OPS-projekt och 

därför är det viktigt att beakta även den kvalitativa analysen då denna spelar större 

roll i ett OPS-projekt än traditionellt. Ett tydligt exempel, som de externa experterna 

framhållit, är riskerna som är en av de svåraste faktorerna att kvantifiera. De kan både 

vara svåra att värdera på ett korrekt sätt men även vissa risker går det inte att sätta ett 

pris på. Dessa risker är det dock viktigt att man inte bortser från på grund av detta, 

utan att de vävs in i den kvalitativa analysen. Detta då det är just riskerna som är en 

av de största vinningarna i ett OPS-projekt. Ett exempel som nämnts tidigare är att 

kostnadsöverskridanden och förseningar är förhållandevis vanligt. Traditionellt sätt är 

det beställaren som tar risken och därmed kostnaderna för om detta inträffar, trots att 

det är entreprenören som kan påverka utfallet i störst utsträckning. I detta fall är OPS 

en fördel då det oftast är entreprenören som tar risken för utförandet och därmed har 

ett ökat incitament att vara mer resurs- och tidseffektiv, vilket minskar sannolikheten 

för kostnadsöverskridanden och att projekten drar ut på tiden. Däremot kan det vara 

svårt att avgöra hur mycket entreprenören tar ut i extra riskpremier för att ta över 

risken och bedöma resursbesparingen. I teorin föreslås att man utgår ifrån statistik 

från tidigare genomförda projekt, men problemet är att det inte finns så många 

tidigare genomförda OPS-projekt i Sverige och därmed lite statistik att utgå ifrån. 

Detta kommer dock med tiden, då fler och fler OPS-projekt har genomförts, vara 

lättare att göra en mer korrekt bedömning av risker. 

I den studie gjord av Morallos och Amekuszi där svagheter och styrkor med en VfM-

analys identifierats har de belyst problematiken med vilken kalkylränta som ska 

användas i nuvärdesberäkningen av kassaflödet. Kalkylräntan har en så stor påverkan 

då kostnadsberäkningen i en VfM-analys avser livscykelkostnaden som rör en 

tidsperiod på över 20 år. Dock har inte några av de externa experterna sett detta som 

ett allt för stort problem då den insamlade informationen ändå är så pass osäker. Men 



Vägen till valet - När ska ett projekt drivas som OPS? 

57 

 

det kan ändå vara viktigt att ha i åtanke att kalkylräntan kan påverka resultatet 

avsevärt. Därför rekommenderas det att göra en känslighetsanalys eller liknande för 

att få en föreställning om hur stor påverkan den valda kalkylräntan har.  

Avslutningsvis är det viktigt att nämna att förstudier kan se mycket olika ut beroende 

på projekt och vilken typ av OPS lösning som utreds. Däremot är metodiken oftast 

densamma, utan det är omfattningen och avgränsningarna som varierar. 

6.4 EGNA TANKAR OCH REFLEKTIONER 
Det som noterats är att många statliga dokument och andra teorier om hur en förstudie 

eller en VfM-analys ska utformas beskriver bara fördelarna för den offentliga sidan 

och fokuserar på att värdera deras kostnader. För att kunna göra en bra bedömning av 

OPS måste även den privata sidans intressen beaktas. Genom att ta hänsyn till och se 

till den privata partens intressen kan en mer rättvis bedömning göras av vad det 

inkommande anbud kommer att ligga på. Dessutom kan det vara av värde att göra 

projektet mer attraktivt för en privat part, så att konkurrens bland de privata parterna 

uppstår. Annars kan det vara svårt att uppnå en win-win situation. Teorier och 

modeller fokuserar sällan på hur detta ska beaktas i kalkylen. Dessutom är en vanlig 

brist i teorier att det finns en avsaknad av anknytning till verkligheten vilket även 

visat sig vara fallet i denna studie. Detta är mycket viktigt i en utvärdering av OPS 

som genomförandeform då det är verkligheten som lägger grunden för vilka 

förutsättningar som finns. Teorierna fokuserar mycket på vad som måste tas hänsyn 

till vid val av OPS men däremot saknas ofta diskussionen kring hur detta ska göras.  

I studien finns fortfarande inom vissa områden otydligheter som intervjuerna inte har 

gett svar på och som kan vara värt att diskutera. Bland annat har iakttagelser gjorts 

under studien att i de intervjuer rörande modeller som används i förstudier och VfM-

analyser har det inte nämnts hur samhällsnytta värderas eller om de tar hänsyn till 

detta i kalkylerna. Det är oklart om de samhällskalkyler som används idag för 

utvärdering av traditionella genomförandeformer kan eller om de används vid OPS. 

Om det är privata experter som utformar VfM-analysen är det även oklart hur väl de 

kan göra en bedömning av samhällsnyttan. 

Ytterligare en otydlighet som identifierats är hur valet görs av vilken typ av OPS-

lösning som är lämplig att analyseras i en förstudie. Modellerna fokuserar snarare på 

hur en analys ska göras av en vald OPS-lösning snarare än hur denne ska väljas. 

Anledningen till detta beror troligtvis på det tidigare diskuterade problemet kring 

otydligheterna kring vad som definieras som OPS och olika uppfattningar om olika 

renodlade OPS-lösningar. Av denna anledning har olika OPS-lösningars påverkan 

inte beaktats i denna studie. Däremot är det troligt att olika OPS-lösningar skulle 

kunna påverka både förstudiens utformning och de förutsättningarna som krävs för att 
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OPS ska vara ett lämpligt alternativ. Därför är det viktigt att ha detta i åtanke vid en 

utvärdering av resultatet av denna studie. 

I kapitel 6.1.2 diskuterades både bristen på kunskap om OPS hos politiker och hur 

andra faktorer så som andra politiska intressen och budgetrestriktioner påverkar valet 

om OPS som genomförandeform. Problemet som följde var risken att besluten kan 

påverkas i större utsträckning av politiska hänsynstaganden än att se till den allmänna 

samhällsnyttan eller att bristen på kunskapen om följderna av att OPS leder till en 

budgetförskjutning. I och med OPS förlorar staten sitt styrverktyg i form av 

budgetrestriktioner då kommunerna och landstingen själva kan komma runt dessa 

begränsningar och istället skjuta upp kostnaderna över tiden med hjälp av OPS. Om 

det finns tecken på att detta kommer bli ett problem är en idé att fristående offentlig 

instans skapas som utreder varje enskilt fall och godkänner om OPS får övervägas. 

Man kan tänka sig att kommuner och landsting måste ansöka om att få genomföra 

projekt som OPS. På så sätt behåller staten någon form av kontroll och kan därmed 

även verifiera kvaliteten på förstudier och andra analyser. 
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7 SLUTSATS 
I detta kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna kopplade till 

problemställningen, som baserats utifrån diskussionen som förts i förgående kapitels 

analys. Kapitlet avslutas med rekommendationer och förslag på vidare studier. 

Som nämnts tidigare så lämpar sig inte alla projekt att drivas som OPS. Det krävs att 

man väljer rätt projekt för att fördelarna med OPS kan uppfyllas och bli mer 

samhällsekonomiskt lönsamt än traditionella genomförandeformer. Men i och med 

OPS-lösningarnas ofta komplexa strukturer och de långa tidsperioderna kan det vara 

mycket svårt att urskilja alla relevanta faktorer som påverkar projektets lönsamhet. 

Därför kräver OPS längre och mer kostsamma förberedelser för både beställare och 

utförare än konventionell upphandling. På grund av detta kan det vara svårt för 

personer som inte är insatta eller inte har tidigare erfarenhet av OPS att själva avgöra 

om ett projekt lämpar sig för OPS eller ej. I denna studie har därför ett flertal 

nödvändiga projektförutsättningar identifierats. Dessa kan användas som riktlinjer för 

politiker och andra beslutsfattare inom offentlig förvaltning för att de själva ska 

kunna göra ett första urval om projektet är lämpar sig för OPS eller ej. Dessa 

förutsättningar som tagits fram är: 

 Att projektet måste vara kapitalintensivt 

Som en referens bör ett projekt ligga kring storleksordningen 100-500 Mkr. 

 Att det måste finnas konkurrens på marknaden 

Det måste finnas ett flertal parter som är intresserade att lämna anbud på 

projektet så att en konkurrenssituation uppstår. Annars riskeras att inga anbud 

läggs eller att anbuden blir för höga. 

 Att projektet måste vara tillräckligt ”komplext” 

I projektet måste det finnas risker som fördelaktigt går att allokeras till en 

privat part, dvs. risker som den privata parten är bättre lämpad att bära än den 

offentliga parten. Dock så får inte projektet vara för komplext i den mening 

att det måste finnas parter som är villiga att ta de risker som ska allokeras 

utan att det blir allt för kostsamt. 

 Att projektet måste vara politiskt acceptabelt och långsiktligt stabilt 

Det är viktigt att utreda både politiska och andra eventuella motsättningar 

som kan finnas. Som exempel finns en risk för politisk instabilitet då 

politiken snabbt kan skifta och beslut kring projekt lätt kan påverkas av 

politiska initiativ snarare än att entydigt se till samhällsnytta. 

Syftet är att beställare och politiker själva ska kunna göra en första avstämning om 

OPS är ett alternativ eller ej innan en omfattande och kostsam förstudie görs.  
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Om det visar sig att ett projekt har förutsättningarna för att fördelarna med OPS kan 

uppfyllas så görs en förstudie där en djupanalys av projektets olika alternativ 

utvärderas i en såkallad VfM-analys (Value for Money). I en VfM-analys som görs i 

en förstudie förespråkar Morallos och Amekuszi (2008) att både en kvantitativ och en 

kvalitativ analys ska utformas. I den kvantitativa analysen utförs en kalkyl där VfM 

beräknas för PSC (referensprojekt) samt aktuellt OPS-projekt för att sedan jämföras 

åt. Däremot har det visat sig att en kvantitativ analys inte kan utformas utan 

svårigheter. I och med den långa tidsperioden som ett OPS avtal innebär har 

datainsamlingen över vilka faktorer som påverkar och vilken effekt dessa har, dvs. en 

värdering av dessa, har en stor påverkan på kalkylens resultat. Emellertid tyder 

studien på att det saknas kunskap om OPS hos både beställare och politiker för att 

kunna utföra denna. Därför är en rekommendation att förstudier utformas tillsammans 

med någon som har erfarenhet av OPS. Det kan antingen vara ett externt konsultbolag 

eller annan sakkunnig person, som kan bidra med erfarenhet och en mer objektiv bild. 

Däremot är det sannolikt att OPS kommer bli allt vanligare så denna problematik 

kommer avta med tiden. Fortsättningsvis, vid beräkning av VfM i den kvantitativa 

analysen är det även viktigt att beakta vad kalkylräntan sätts till, då detta kan ha en 

mycket stor påverkan på kalkylens resultat. Dessutom kan det vara svårt att se alla 

faktorer som påverkar och värdera vilken samhällsnytta detta kommer att ge över tid. 

Därför kan det rekommenderas att göra en känslighetsanalys för att försäkra sig om 

att variationen på kalkylräntan inte påverkar kalkylens resultat avsevärt och där med 

utfallet av vilken genomförandeform som är mest samhällsekonomiskt lönsam.  

Andra svårigheter i att utvärdera OPS med en förstudie är att det finns många viktiga 

faktorer som är svåra att sätta värden på och därmed kan dessa inte räknas in i den 

kalkyl som görs i den kvantitativa analysen. Emellertid förespråkar Morallos och 

Amekuszi (2008) att en kvalitativ analys utformas för dessa faktorer men frågan hur 

dessa ska beaktas lämnas obesvarad. Men det är viktigt att ta hänsyn till dessa 

faktorer då det finns många svårvärderade faktorer som fortfarande är mycket viktiga 

att ta hänsyn till vid valet av OPS. Framförallt är riskallokeringen, som är en av de 

största och mest betydande skiljaktigheterna mellan OPS och traditionellt förfarande, 

ofta svårvärderade.  

För att få en koppling till verkligheten och få en djupare förståelse för hur 

beslutsfattandet går till på kommunal nivå har en fallstudie gjorts där ett tydligt 

problem identifierats. Problemet är att de som fattar beslut om OPS som 

genomförandeform har tydligt påverkats av bland annat politiska hänsynstaganden 

men även hur OPS kan användas för att kringgå budgetrestriktioner. Detta tyder på att 

de inte enbart söker den bästa samhällsekonomiska lösningen utan att besluten lätt 

påverkas av andra politiska motiv. Vidare finns en svårighet för politiker att sätta sig 
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in i projekten och bygga upp en erfarenhet och kunskap om OPS vilket medför en stor 

risk för att projekt som inte har förutsättningarna ändå beslutas för att genomföras 

som OPS. De har inte förståelse för vad risker kostar och hur de ska bedömas i 

projekten för att själva kunna ta besluten utan någon som har erfarenhet at OPS. 

Därför kan det vara betydelsefullt att bevaka denna process med förhandlingar mellan 

regering och representanter för kommuner och landsting med intentionen att kunna 

kontrollera att inte olönsamma OPS-projekt investeringar genomförs. På statlig nivå 

är det lättare att upprätthålla en bättre kunskapsnivå och se till ett samhällsekonomiskt 

helhetsperspektiv. En idé är om en ny statlig instans skulle introduceras för att besluta 

om lämpligheten för OPS i projekt. Dessutom skulle en sådan instans återge 

möjligheten att ha uppsikt över och påverka vilka investeringar som görs av 

kommuner och landsting så det inte går över styr.  

Sammanfattningsvis tyder både fallstudien och intervjuerna med externa experter på 

att det finns en omogenhet i byggbranschen som i första hand bottnar sig i en form av 

okunskap inom OPS. Detta är en av den största påverkan på utfallet av ett beslut kring 

OPS-projekt.  

7.1 REKOMMENDATIONER TILL VIDARE STUDIER 
Som tidigare nämnts i kapitel 6.4 fokuserar de teoretiska modellerna på hur en vald 

OPS-lösning ska utvärderas snarare än hur valet av typ av OPS-lösning ska göras. Då 

det finns en så stort spann över mer eller mindre renodlade OPS-lösningar är det 

troligt att detta val har en avgörande roll huruvida ett projekt lämpar sig för OPS eller 

ej. Därför skulle en intressant vidarestudie vara att fördjupa sig i OPS-begreppet och 

de olika OPS-lösningar som finns samt vilka kriterier som påverkar valet av OPS-

lösning. 
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