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Förord 
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brukar säga, att hoppet är det sista som lämnar kroppen.  
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Sammanfattning 
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Författare:   Filippa Edcrona, Frida Hansson & Jennifer Midsäter 
Handledare:   Peter W Jönsson 
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Syfte: Att identifiera framträdande risker med OPS i byggprocessens respektive skeden och ge 
förslag på hur dessa kan kontrolleras för ett framgångsrikt resultat. 
 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med en deduktiv ansats har genomförts. Då parterna i OPS 
utgör två separata verksamheter med diversifierade utgångspunkter, har en part från respektive 
verksamhet hörts. Detta i syfte att fånga samtliga perspektiv i dyaden. För att bidra med en objektiv 
ståndpunkt har en tredje intervju genomförts med en extern representant med grundad kunskap 
inom ämnesområdet.   
 
Teoretiska perspektiv: OPS är ett mångfacetterat begrepp där det råder oenigheter om begreppets 
innebörd. Den allmänna uppfattningen är däremot att OPS utgör ett nära samarbete mellan den 
offentliga och privata sektorn, där investeringen helt eller delvis finansieras av den privata aktören. 
I OPS utgör byggprocessens olika skeden en viktig utgångspunkt. Byggprocessen avser att 
beskriva en helhetsbild över uppförandet av ett projekt och kan delas in i tre skeden: 
planeringsskedet, genomförandeskedet och förvaltningsskedet. Das & Teng (2001) har utvecklat 
ett ramverk om kontrollstrukturer i strategiska allianser och med ramverket som utgångspunkt 
diskuteras mekanismer i olika typer av allianser och hur dessa kan ta sig uttryck när organisationer 
ingår nära samarbeten.   
 
Empiri: OPS är en alternativ upphandlings- och genomförandeform som innebär att privata 
aktörer inkorporeras i utförandet av omfattande, kapitalintensiva och komplexa projekt i den 
allmänna nyttan. Till skillnad från traditionella genomförandeformer finns det ett tydligt samband 
mellan byggprocessens olika skeden i OPS. Detta antas bland annat bidra till effektivare resurs- 
och kostnadsallokering samt ett förstärkt helhetsperspektiv. Dock innebär det att de avvägningar 
och beslut som tas under planeringsskedet, och de kontrakterade handlingar som upprättas, ligger 
till grund för förutsättningarna i genomförandeskedet och förvaltningsskedet. Blir det fel under 
planeringsskedet kan det med andra ord påverka efterföljande skeden och därmed även utgången 
av samverkandet.  
   
Resultat: Resultatet av studien påvisar flera framträdande risker under byggprocessens olika 
skeden och implicerar att de risker som uppstår under planeringsskedet är de mest avgörande att 
kontrollera. Till exempel, när avvägning om OPS genomförs i det initiala skedet, är beställarens 
kunskap om att formulera funktionskrav en avgörande parameter för samverkandets utgång. 
Denna bör beaktas, för om kompetensen saknas finns det risk att de kontrakterade handlingarna 
blir fel. Detta kan i sin tur leda till problem i efterföljande skeden, såsom kostbara tilläggsavtal, 
förseningar och personliga konflikter, vilka kan vara svåra att reglera på annat vis än genom 
förtroende och social kontroll, då orsaken till dem grundats initialt.  
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Abstract 
 
Title:   Management control in public private partnerships 
Seminar date:   2017-06-02 
Course:  FEKH69, Degree Project in Accounting, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 UPC 
Authors:   Filippa Edcrona, Frida Hansson & Jennifer Midsäter 
Advisor:   Peter W Jönsson 
Key words:   Public private partnership, PPP, risk, control, construction process 
 
 
Purpose: To identify prominent risks with PPP in the respective stages of the construction process 
and suggest how these can be controlled for a successful outcome. 
 
Methodology: A qualitative interview study with a deductive approach has been conducted. As 
the parties in PPP constitute two separate functions with differentiated starting points, one party 
from each business has been consulted. This, in order to capture all perspectives in the dyad. In 
order to contribute to an objective position, a third interview has been conducted with an external 
representative with basic knowledge in the subject field. 
 
Theoretical perspectives: PPP is a multi-faceted concept with disagreements about the meaning 
of the term. The general perception, however, is that PPP provides close cooperation between the 
public and private sectors, where the investment is financed wholly or partly by the private 
operator. The different stages of the construction process are an important starting point in PPP. 
The construction process intends to describe an overall picture of the construction of a project and 
can be divided into three stages: the planning phase, the implementation phase and the 
management phase. Das & Teng (2001) has developed a framework for control structures in 
strategic alliances, which forms the theoretical basis for this study. 
 
Empirical foundation: PPP is an alternative procurement and implementation that involves 
incorporating private operators into the execution of comprehensive, capital-intensive and 
complex projects for the public benefit. Unlike traditional forms of implementation, there is a clear 
link between the different stages of the construction process in PPP. This is believed to contribute, 
among other things, to more efficient resources and cost allocation, as well as an enhanced overall 
perspective. However, this means that the deliberations and decisions that take place during the 
planning phase, and the design of the contracts, underlie the conditions at the implementation 
stage and the management stage. In other words, if something goes wrong during the planning 
phase, it may affect the subsequent stage and, consequently, the outcome of the collaboration. 
 
Conclusions: The outcome of the study shows several prominent risks during the different stages 
of the construction process and implies that the risks that arise during the planning phase are the 
most crucial to control. For example, when discussing PPP at the initial stage, the client's 
knowledge of formulating functional requirements is a decisive parameter for the collaborative 
output. This should be taken into consideration, because if there is a lack of competence there is a 
risk that the contracted documents will be wrong. This could in turn lead to problems at the next 
stage, such as expensive supplementary agreements, delays and personal conflicts, which can be 
difficult to regulate in other ways than through trust and social control. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den offentliga sektorn ställs det allt högre krav på kvalitet och effektivitetshantering 
vid utförande av projekt i den allmänna nyttan. För att möta samhällets krav och 
förväntningar har de traditionella genomförande- och finansieringsformerna fått 
konkurrens av nya upphandlingsformer (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). I 
allt högre omfattning väljer offentliga parter att inkorporera privata aktörer vid 
genomförandet av omfattande, kapitalintensiva och komplexa projekt i allmännyttan 
(Konkurrensverket, 2007). I litteraturen rapporteras emellertid en rad misslyckade 
sådana projekt som antingen uppehålls eller avslutats på grund av olika institutionella 
och strategiska hinder (Lundberg, 2013; Babiak 2009; Kwak et al., 2009; Bloomfield, 
2006). 
  
År 2000 påbörjades byggnationsprojektet Paddington Health Campus i London. 
Projektet, som beräknades stå klart år 2006, bedömdes medföra byggnations- och 
konstruktionskostnader på 411 miljoner pund. Efter upprepade förseningar 
avvecklades projektet fem år senare och byggnationskostnaderna uppgick då till 894 
miljoner pund. I Sverige, år 2010, gick startskottet för det byggnationsprojekt som år 
2018 ska komma att bli Nya Karolinska Solna. Idag, ett år innan färdigställandedatum, 
drygt 110 tilläggsavtal och 52 miljoner kronor senare, rankas utbyggnaden som ett av 
världens dyraste sjukhusprojekt (Lundberg, 2013). 
 
Paddington Health Campus och Nya Karolinska Solna framställs som misslyckade 
projekt (Lundberg, 2013) och båda är resultat av offentlig-privat samverkan (OPS). 
OPS kallas den samarbetsform som uppstår när offentliga organisationer ingår 
förbindelser med privata aktörer i syfte att dra nytta av den privata sektorns resurser 
(Bloomfield, 2006). Samverkansformen definieras som ett samarbetsavtal mellan den 
offentliga och privata sektorn i vilken resurser, risker, ansvar och belöningar delas 
mellan parterna i syfte att nå gemensamt uppsatta mål (Kwak et al., 2009). I OPS ska 
den offentliga sektorns kvalitetsmål åtföljas och den privata sektorns vinstmål 
tillgodoses. Samarbetet kan sålunda betraktas som en hybrid mellan traditionellt 
upphandlade regeringsprojekt och fullständig privatisering (Grimsey & Lewis, 2005). 
OPS är ett avtalsreglerat samarbete men utgör inte ett rättsförhållande mellan parterna 
och betraktas som en typ av strategisk allians (Lane, 2000; Konkurrensverket, 2007).  
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Karaktäristiskt för offentlig upphandling enligt OPS är att det finns en stark 
korrelation mellan byggprocessens olika skeden. Gapet mellan planerings-, 
genomförande- och förvaltningsskedet minskar med andra ord till följd av att en privat 
part inkorporeras i finansiering, projektering och byggnation samt förvaltning, drift 
och underhåll av den offentliga nyttigheten (Sveriges kommuner och landsting, 2005). 
På detta vis ges projektet ett mer långsiktigt perspektiv jämfört med traditionell 
upphandling. Detta innebär emellertid att de avvägningar och beslut som tas under 
planeringsskedet, samt de kontrakterade handlingar som upprättas, kommer ligga till 
grund för förutsättningarna i genomförande- och förvaltningsskedet. Blir det fel under 
planeringsskedet kan detta följaktligen påverka efterföljande skeden och därmed även 
utgången av samverkandet.  
  
Till skillnad från när organisationer verkar utan relationer till andra oberoende parter, 
kommer samverkande organisationer vara avhängiga sin samarbetspart (Das & Teng, 
2001; Eisenhardt, 1985; Ouchi 1979). Av denna anledning framställs alla 
samverkansformer vara förenade med risk, vilka behöver kontrolleras för att utgången 
ska bli framgångsrik (Das & Teng, 2001). Samverkan mellan offentlig och privat 
sektor i enlighet med principerna för OPS antas därmed inte utgöra ett undantag. För 
att utgången av OPS ska kunna bli framgångsrik torde riskerna i respektive skede av 
byggprocessen behöva identifieras och kontrolleras. Få studier har emellertid 
undersökt problematiken specifik för OPS och mer forskning inom området har 
efterfrågats (Bloomfield, 2006; Hodge & Greve, 2007).  
 

1.2 Syfte 

Das & Teng (2001) har utvecklat ett ramverk om kontrollstrukturer i strategiska 
allianser som i stor omfattning har tillämpats i litteraturen (e.g. Langfield-Smith & 
Smith, 2003; Dekker, 2004; Kraus & Lind, 2007; Kamminga & Van der Meer-
Kooistra, 2007; Langfield-Smith, 2008). Med ramverket som utgångspunkt diskuteras 
mekanismer i olika typer av samverkande konfigurationer och hur dessa kan ta sig 
uttryck när organisationer ingår nära samarbeten.  
 
Då erkänd forskning om kontrollstrukturer specifika för OPS bedöms vara försumbar 
(Bloomfield, 2006; Hodge & Greve, 2007) kommer ramverket utvecklat av Das & 
Teng (2001) tjäna som utgångspunkt i denna studie. Detta i syfte att identifiera 
framträdande risker med OPS som genomförandeform och ge förslag på hur dessa 
kan kontrolleras för ett framgångsrikt resultat. Då byggprocessens olika skeden i OPS 
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är nära korrelerade med varandra ter det sig vara väsentligt att diskutera risker och 
kontroll i respektive skede.  
 

1.3 Frågeställningar 

För att konkretisera studiens syfte har följande två frågeställningar formulerats: 
  

• Vilka framträdande risker uppträder vid OPS under byggprocessens respektive 
skeden? 

• Hur kan riskerna i respektive skede kontrolleras för att utgången av 
samverkandet ska bli framgångsrikt? 
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2 Metod 

2.1 Ämnesval och ansats 

OPS avser samverkan mellan parter i offentlig och privat sektor. Huvudmålet är att 
inkorporera parterna vid offentlig upphandling för att öka effektiviteten och skapa 
underlag för delfinansiering av olika projekt i den allmänna nyttan 
(Konkurrensverket, 2007). Då alla samverkansformer framställs vara förenade med 
risk (Das & Teng, 2001) antas privat och offentlig samverkan i enlighet med 
principerna för OPS inte utgöra ett undantag.  
 
För att utgången av OPS ska bli framgångsrik behöver riskerna med samverkandet 
identifieras och kontrolleras (Bloomfield, 2006). Få studier har emellertid undersökt 
detta och mer forskning inom området har efterfrågats (Bloomfield, 2006; Hodge & 
Greve, 2007). Syftet med denna studie har därför varit att identifiera framträdande 
risker med OPS under byggprocessens olika skeden och ge förslag på hur dessa med 
fördel kan kontrolleras.   
 
Das & Teng (2001) har utvecklat ett ramverk om kontrollstrukturer i strategiska 
allianser som i stor utsträckning har tillämpats i litteraturen (e.g. Langfield-Smith & 
Smith, 2003; Dekker, 2004; Kraus & Lind, 2007; Kamminga & Van der Meer-
Kooistra, 2007; Langfield-Smith, 2008). Med ramverket som utgångspunkt diskuteras 
mekanismer i olika typer av strategiska allianser och hur dessa kan ta sig uttryck när 
organisationer ingår nära samarbeten. Då erkänd forskning om kontrollstrukturer 
specifika för OPS är ringa (Bloomfield, 2006; Hodge & Greve, 2007) har ramverket 
utvecklat av Das & Teng (2001) tjänat som utgångspunkt i denna studie. Detta innebär 
följaktligen att forskningsansatsen för studien har varit deduktiv.    
 
Enligt Bryman (2011) är fördelen med en deduktiv ansats att förkunskap kan erhållas 
inom det aktuella området som ska studeras före insamlingen av det empiriska 
materialet. Den förbättrade insikten inger med andra ord en ökad förståelse för det 
respondenterna berättar om och underlättar sålunda interaktionen. Att det finns ett 
förutbestämt referensverk som tjänar som utgångspunkt för denna studie kan 
emellertid bidra till att det empiriska materialet tolkas på ett snedvridet sätt för att 
eftersträvat resultat ska uppnås (Bryman, 2011). Medvetenheten om att denna risk 
finns har sålunda varit närvarande vid bearbetningen av erhållen empirisk data och 
minimal andel tolkningar har eftersträvats. För att styrka att materialet inte har 
manipulerats på detta vis, och för att öka dess tillförlitlighet, utgör en stor del av den 
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empiriska framställningen av omfattande citat med exakt återgivning av det 
respondenterna sagt.  
 

2.2 Metod och genomförande 

Studien inleddes med en omfattande litteraturstudie för att urskilja ett relevant 
forskningsproblem att undersöka. I litteraturen som analyserades framställdes OPS 
som en komplex, men resurseffektiv samverkansform vid uppförandet av projekt i 
den allmänna nyttan och detta väckte intresset att undersöka saken vidare. Efter 
litteraturgenomgången utkristalliserades studiens övergripande syfte och beslut om 
lämplig forskningsmetod togs. 
  
För att lösa ett forskningsproblem finns det två erkända tillvägagångssätt: kvantitativ 
och kvalitativ forskningsmetod. Utgångspunkten i en kvantitativ metod är att det finns 
en objektiv verklighet som kan mätas. Förfarandet är i hög grad formaliserat och ett 
omfattande fokus läggs vid systematisk insamling av empirisk och kvantifierbar data. 
Erhållen data sammanställs och bearbetas i statistisk form och används huvudsakligen 
för att testa hypoteser eller förklara samband och variationer inom området som 
studeras (Lundahl & Skärvad, 1999). Ett kvantitativt förfarande för att besvara syftet 
i denna studie ansågs emellertid inte kunna bidra till substansen då forskningsområdet 
ansågs vara svårt att mäta på detta vis. Ett kvalitativt genomförande valdes därför. 
  
I en kvalitativ forskningsstudie tolkas, beskrivs och förklaras samband mellan olika 
variabler (Edling & Hedström, 2003). Metodiken används till fördel vid 
forskningsproblem som avser att besvaras med djupare insikt inom ett specifikt 
ämnesområde. Forskningen bygger på empirisk data erhållen via intervjuer och 
observationer för att förstå individers upplevelser och syn på ett verkligt fenomen 
(Bryman, 2011; Björklund & Paulsson, 2012). I denna studie genomfördes tre 
intervjuer med representanter inom forskningsområdet. Erhållen data bearbetades, 
analyserades och framställdes därefter i studiens empiri. I analysen jämfördes och 
diskuterades sedermera respondenternas utlåtanden med den förutbestämda teoretiska 
referensramen. Den analytiska diskussionen mynnade därefter ut i en slutsats avsedd 
att besvara studiens syfte.    
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2.3 Val av respondenter 

Då forskningsmetoden i denna studie är kvalitativ har urvalet av intervjupersoner 
framtagits systematiskt. Detta tillvägagångssätt innebär att urvalet grundas på att 
respondenterna har viss kunskap eller erfarenhet inom det aktuella forskningsområdet. 
Detta för att erhållen empirisk data på så vis ska vara representativ och befogad för 
att besvara studiens syfte och problem (Trost 2010).   
  
I OPS samverkar offentliga och privata aktörer. Parterna utgör två separata 
verksamheter och har diversifierade utgångspunkter (Bloomfield, 2006). Den 
offentliga parten är en verksamhet finansierad av allmänna medel och åsyftar till att 
tjäna samhället de tjänstgör. Den privata parten är å andra sidan ett företag, eller en 
organisation, med vinstintresse. I OPS ska den offentliga sektorns kvalitetsmål 
åtföljas samtidigt som den privata sektorns vinstmål ska tillgodoses (Grimsey & 
Lewis, 2005). Det antas sålunda finnas flera ståndpunkter att beakta för att kunna 
identifiera framträdande risker med OPS och ge förslag på hur dessa kan kontrolleras.   
  
För att fånga samtliga perspektiv i dyaden genomfördes intervjuer med en aktör från 
den offentliga sektorn och en från den privata. Det hölls även en intervju med en 
extern expert inom området. Detta för att erhålla en objektiv ståndpunkt i materialet. 
Respondenten från den privata sektorn, Alexander Kielland, arbetar som Commercial 
Director på Skanska Infrastructure Development och leder affärsutvecklingen för 
OPS-projekt i Norden. Tommy Aspegren, respondenten från den offentliga sektorn, 
arbetar som strateg för regional utveckling på Region Skåne. Den externa experten, 
Bengt Hansson, är professor på Lunds Tekniska Högskola och har bland annat varit 
företrädare för olika beställare i anskaffningsprocessen. Målet med valet av 
respondenter var att beakta flera perspektiv inom det aktuella området då detta, enligt 
Thurén (2007) och Björklund & Paulsson (2012), kan öka studiens validitet och 
reliabilitet. 
 

2.4 Intervjuframställning och bearbetning  

Metodvalet för den empiriska datainsamlingen var att genomföra kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer. Datainsamlingen sker då via intervjuer med öppna 
frågor som definieras utifrån ett förutbestämt ämnesområde. Detta tillvägagångssätt 
ger utrymme för respondenterna att uttrycka sig fritt inom ramen för det som ska 
studeras (Bryman, 2011) och valdes för att minimera risken att på något vis vilseleda 
eller påverka respondenternas svar. Genom denna typ av intervjuer erhålls primärdata 
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som kan hänföras direkt till ämnesområdet och studiens definierade syfte. Information 
som insamlas på detta vis inbringar vidare möjlighet till djupare insikt och förståelse. 
Detta då frågeformuläret som ligger till grund för intervjutillfället kan anpassas efter 
den aktuella respondentens ståndpunkter och svar (Björklund & Paulsson, 2012).  
  
Intervjuerna inleddes med ett antal allmänna frågor för att erhålla nödvändig 
bakgrundsinformation om respektive respondent. Därefter ställdes frågor inom 
områdena risk, förtroende och kontroll för att följa mönstret i den teoretiska 
referensramen (se Bilaga 1). Förfarandet antas ha stärkt studiens validitet, då 
intervjuerna på detta vis undersöks med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och 
därmed utifrån den ställda problemformuleringen (Thurén, 2007; Björklund & 
Paulsson, 2012). Under intervjuerna ställdes även följdfrågor. Detta för att utveckla 
respondenternas svar och minska risken för eventuell missuppfattning. Tidsåtgången 
för respektive intervju skiljs därmed åt och varierade mellan 40 minuter och 90 
minuter. Samtliga intervjuer spelades in för att möjliggöra transkribering och exakt 
återgivning av respondenternas svar.  
  
Respektive intervju har transkriberats. Detta för att underlätta bearbetningen som 
gjordes i enlighet med arbetsgången för en tematisk innehållsanalys. Förfarandet 
valdes för att kunna finna mönster värdefulla för studiens syfte. En transkription 
bearbetades i taget och de delar som ansågs bidra till substansen färgmarkerades. När 
samtliga transkriptioner analyserats upprepades arbetsgången en gång till. Detta i 
syfte att minimera risken för att viktig data skulle ha förbisetts under första 
genomgången. Efter att de substantiella delarna identifierats genomfördes en 
utstuderande och noggrann analys för att finna gemensamma nämnare. Dessa delades 
sedan in i teman utifrån det förutbestämda teoretiska ramverket. Arbetsprocessen med 
den tematiska innehållsanalysen anses ha stärkt studiens reliabilitet. Genom 
transkriberingar och noggranna analyser av dessa kan slumpfaktorer i högre grad ha 
uteslutits som annars, enligt Thurén (2007), kan komma att påverka forskningens 
slutsats. 
  
Det tematiska skapandet i denna typ av innehållsanalyser ska, enligt Gillham (2008), 
ske i enlighet med respondenternas uttalanden. Varje tema har därför utformats efter 
exakt återgivning av vad respektive respondent har svarat. De teman som 
uppmärksammades utifrån erhållen muntlig data sammanställdes och lade sedan 
grunden för studiens empiriska framställning. De citat som använts är bland annat ett 
resultat av denna arbetsgång. 
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2.5 Kritiska reflektioner 

Under genomförandets gång har de strategiska val som tagits varit avsedda att öka 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet. I den metodologiska framställningen har 
studiens validitet och reliabilitet därmed berörts genomgående. Det behövs emellertid 
lyftas fram separat kritik vad gäller den empiriskt erhållna informationen. Detta för 
att ge läsaren till denna studie möjlighet att rättvist bedöma resultatet.   
 
Som tidigare nämnt har målet med valet av respondenter varit att fånga samtliga 
perspektiv i dyaden, det vill säga en respondent från offentlig sektor och en från privat. 
Det visade sig emellertid vara problematiskt att erhålla en part från den offentliga 
sektorn med grundad kunskap inom ämnesområdet. Totalt kontaktades fyra offentliga 
organisationer, utöver den part som det hölls en intervju med. Samtliga valde att inte 
medverka i undersökningen med hänsyn till deras avsaknad av erfarenheter inom 
forskningsområdet. Detta poängterade även Tommy Aspegren, den respondent som 
ställde upp på intervju. Av denna anledning kan det därför finnas risk för att den 
offentliga partens perspektiv inte fångats på ett uttömmande vis. Dock bör det här 
poängteras att erhållen data från studiens övriga respondenter anses vara 
tillfredsställande och att inkorporerandet av den externa respondenten torde ha 
bidragit med objektivitet.  
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3 Offentlig-privat samverkan   

3.1 Begreppet 

Offentlig-privat samverkan (OPS) är ett mångfacetterat begrepp och det råder 
oenigheter om begreppets innebörd (Konkurrensverket, 2008). Den allmänna 
uppfattningen är emellertid att OPS utgör ett nära samarbete mellan den offentliga 
och privata sektorn (Bloomfield, 2006). Samverkansformen betraktas vanligen som 
en entreprenadform som tillämpas vid uppförandet av infrastruktur eller vid större 
anläggnings- och byggprojekt i den offentliga sektorn. OPS karaktäriseras av att 
investeringen helt eller delvis finansieras av en privat aktör (Konkurrensverket, 2008).  
 
Samverkansnivån mellan parterna är inte definierad i OPS men begreppet innefattar 
ett antal samarbetsmekanismer mellan den offentliga och privata sektorn. De 
gemensamma nämnarna för OPS är att risktagandet är förutbestämt och att den privata 
aktören kan bära ansvaret för genomförandet av projektering, byggnation samt drift 
och underhåll efter projektets färdigställande (Konkurrensverket, 2008). I OPS ska 
den offentliga sektorns kvalitetsmål åtföljas och den privata sektorns vinstmål 
tillgodoses. Samarbetet kan sålunda betraktas som en hybrid mellan traditionellt 
upphandlade regeringsprojekt och fullständig privatisering (Grimsey & Lewis, 2005).  
 

3.2 Bakgrund 

OPS har sitt ursprung i England och USA, där inspiration och idéer har format 
samverkansformen inom anläggnings- och byggbranschen. I England utvecklades en 
form av OPS, Private Finance Initiative (PFI), redan under 1990-talet då landets 
konservativa parti valde att använda privata aktörer vid finansiering och utförande av 
infrastruktur (Pretorius et al., 2007). Detta har sedan legat till grund för utvecklingen 
av olika privata inkorporeringar i offentlig sektor, såsom Private Public Partnership 
(PPP). Historiskt sett var det anläggnings- och byggbranschen som var först med att 
utforma konceptet privat partnerskap i form av partnering (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2005). 
 
Samverkan och partnerskap mellan offentliga och privata aktörer har sedan utvecklats 
utifrån erfarenheter från olika entreprenadavtal och konventionella upphandlingar. Att 
upphandla projekt på detta vis anses vara ett effektivt sätt för att bedriva en 
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verksamhet som stat och kommun inte har befogenhet att bedriva i egen regi (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2005). 
 

3.3 Karaktärsdrag 

OPS karaktäriseras av ett nära samarbete under ett långsiktigt perspektiv mellan två 
eller flera parter från en skattefinansierad och en kommersiell verksamhet. Samarbetet 
åsyftar att sammanföra parternas ömsesidiga intressen och resultatet ska bidra till 
uppförande av offentliga nyttigheter. OPS utmärks av att samarbetet upprättas efter 
kontraktsliknande eller associationsrättsliga former, där projektets risker fördelas 
mellan parterna (Konkurrensverket, 2008). Samverkandet kännetecknas vidare av att 
den privata parten i samarbetet inte enbart upprättar projektering och byggnation som 
i traditionell upphandling, utan även svarar för finansiering, förvaltning, drift och 
underhåll (Sveriges kommuner och landsting, 2005). Då den privata parten står för 
finansiering i någon grad, medför det att flödet av likvida medel även ser annorlunda 
ut än vid traditionell upphandling. I OPS står vanligen den privata aktören för 
finansiering för upprättande av anläggningen samt kostnader för drift och underhåll, 
då den privata aktören vanligen också förvaltar byggnaden efter fullbordandet. Den 
offentliga parten hyr, efter anläggningens färdigställande, byggnaden och/eller 
servicen av den privata sektorn för en löpande kostnad under en avtalad tid (Sveriges 
kommuner och landsting, 2005). 
 
Förutom den privata partens inkorporerande är riskfördelningen i OPS ett 
karaktäristiskt särdrag. Vid upphandling av de traditionella entreprenadformerna bär 
beställaren den främsta risken. I OPS fördelas däremot risken mellan de offentliga och 
privata parterna. Denna riskfördelning medför att den privata aktören ges incitament 
för att effektivt optimera resurserna under hela livscykeln. Det är dock av stor vikt att 
avvägningen av risktagande och finansiering genomförs då den privata aktören kräver 
ersättning vid övertagandet av risk. Denna avvägning benämns som riskpremie 
(Nilsson & Pyddoke, 2007). 
 
Den samverkan mellan offentlig och privat sektor som utspelas i OPS medför en stark 
korrelation mellan byggprocessens olika skeden (Sveriges kommuner och landsting, 
2005). I OPS får projekt av denna anledning ett långsiktigare perspektiv och en mer 
ändamålsenlig helhetsbild. Detta då kostnader på detta vis kan beaktas ur ett 
livscykelperspektiv och allokeras över alla byggprocessens faser. Till exempel kan en 
hög investeringskostnad i ett skede leda till lägre kostnader i efterföljande skede. 
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Istället för att beakta enskilda transaktioner kan denna kostnadsallokeringen dessutom 
bidra till ett effektivare resursutnyttjande. 
 

3.4 Drivkrafter 

Det finns ett antal drivkrafter till OPS som genomförandeform. Utifrån den offentliga 
partens perspektiv är det den pressade ekonomiska situationen. I takt med att 
samhället utsätts för strukturella förändringar, i kombination med en allt snävare 
ekonomisk situation för kommun och landsting, ökar kraven på effektiva och 
kvalitetsbaserade metoder. De ökade kraven på kommun och landsting innebär att den 
offentliga sektorn måste anta nya lösningar på utförande och finansiering vid projekt 
i den allmänna nyttan (Sveriges kommuner och landsting, 2005). Besparingar och 
effektiviseringar i den offentliga sektorn är emellertid inte de enda bakomliggande 
skälen till OPS.  
 
Andra drivkrafter till OPS är de föränderliga demografiska förutsättningarna samt den 
ökade internationella konkurrensen. Även den tekniska utvecklingen, där nya 
teknologier och metoder kontinuerligt etableras, ställer högre krav på innovativa 
lösningar och god kompetens vid utförande av projekt. De förändrade demografiska 
förutsättningarna, den ökade internationella konkurrensen och den tekniska 
utvecklingen tyder på att samarbeten likt OPS behövs i samhället för att kunna möta 
de utmatningar som finns (Sveriges kommuner och landsting, 2005). 
 

3.5 Två huvudmodeller 

Inom ramen för OPS faller som tidigare nämnt ett antal olika typer och strukturer av 
denna samverkansform. Det finns emellertid två huvudmodeller av OPS, institutionell 
OPS och avtalsgrundad OPS. Dessa modeller grundar sig i hur samarbetet upprättas. 
Institutionell OPS innebär att den offentliga och privata parten upprättar en fristående 
enhet i form av ett samägt aktiebolag. Vid institutionell OPS ska verksamheten 
bedrivas efter statens självkostnadsprincip, vilket innebär att verksamheten inte får 
bedrivas i vinstsyfte. Eftersom denna typ av OPS saknar vinstsyfte, och därmed går 
emot den privata aktörens vinstmaximeringsmål, är denna modell vanligtvis ett 
mindre attraktivt alternativ vid val av OPS (Sveriges kommuner och landsting, 2005). 
Den andra huvudmodellen, avtalsgrundad OPS, är den modell som normalt används 
vid denna typ av samverkan. Modellen innebär att parterna i samarbetet ingår ett 
koncessionsavtal som binder samman parterna. Till skillnad från institutionell OPS 
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tar den avtalsgrundade modellen hänsyn till den privata partens vinstmaximeringsmål. 
Detta då koncessionsavtalet tillåter den privata aktören att bedriva verksamheten, 
under den offentliga sektorns överordnande och kontroll, mot en ersättning (Sveriges 
kommuner och landsting, 2005). 
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4 Byggprocessen 

4.1 Tre övergripande skeden 

Då syftet med studien är att identifiera framträdande risker i OPS under projektens 
olika skeden kommer faserna i byggprocessen utgöra en viktig utgångspunkt. 
Byggprocessen avser att beskriva en helhetsbild över uppförandet av ett projekt, från 
idé till överlämnande, och processen kan delas in i tre övergripande skeden: 
planeringsskedet, genomförandeskedet och förvaltningsskedet. 
 

Figur 1. En illustration av byggprocessens skeden 
 

4.1.1 Planeringsskedet 
Ett projekt inleds med en förstudie i vilken en behovsanalys genomförs i syfte att 
fastställa verksamhetens behov och tillhörande kostnadsnivåer. I förstudien 
formuleras och preciseras även mål (Hansson & Pemsel, 2011). Det huvudsakliga 
ändamålet och syftet med en förstudie är att ge underlag för beslutsfattande om 
projektet ska genomföras eller inte (Nordstrand, 2008). Om beslut att gå vidare med 
projektet fattas är nästa steg att fördjupa underlaget som framtagits i förstudien. 
Underlaget kompletteras då med krav på tidsram och sedan fastställs den ekonomiska 
kalkylen i upprättade programhandlingar till det aktuella projektet (Hansson & 
Pemsel, 2011). Syftet är att förtydliga beställarens funktionskrav och kartlägga 
projektets förutsättningar som kan komma att påverka projektering och produktion. I 
programhandlingarna tas även beslut om projektets storlek, tekniska standard och 
helhetsutformning (Nordstrand, 2008). 
 
När förstudien är genomförd och programhandlingarna har tagits fram är nästa steg i 
planeringsskedet att projektera. Projekteringen innefattar gestaltning, 
systemutformning och detaljutformning av det aktuella projektet. Helheten ska 
resultera i framtagna förslagsritningar samt utformning och fastställande av 
anläggningens konstruktions- och installationssystem. Projektet ska med andra ord 
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gestaltas och formas för att lösningar på ställda krav ska kunna tas fram. Resultatet 
blir en förslagshandling, i vilken förslag på ritningar över projektet och dess mark ges. 
Systemutformningen fokuserar på att fastställa projektets design samt konstruktions- 
och installationssystem. Detta innebär framtagning av systemhandlingar, vilka ska ge 
underlag till projektet (Nordstrand, 2008). Förslags- och systemhandlingarna ligger 
sedan till grund för detaljutformningen där projektets slutgiltiga dimensioner fastställs 
(Révai, 2012). 
 
Förstudien, programhandlingarna och projekteringsunderlaget som tas fram under 
planeringsskedets tidiga stadie ligger sedan till grund vid upphandlingen av det 
aktuella projektet. Upphandlingen sker innan genomförandet påbörjas och utgör 
sålunda det sista momentet i byggprocessens planeringsskede. Under upphandlingen 
fastställs premisser, till exempel beslut om samverkans- eller entreprenadform 
(Stintzing, 2005), och anknytning mellan den materiella och immateriella 
produktionen skapas. Upphandlingen avslutas sedan i ett avtal som kontrakteras 
mellan två eller flera parter och uppförandet av det aktuella projektet kan därefter 
påbörjas (Nordstrand, 2008). 
 
4.1.2 Genomförandeskedet 
De kontrakterade handlingarna som tas fram under planeringsskedet är de som ligger 
till grund för genomförandeskedet. Detta skede pågår från och med att framställningen 
av det aktuella projektet påbörjas till dess att projektet färdigställs och slutförs 
(Nordstrand, 2008). Samtliga byggnations- och konstruktionsrelaterade processer 
omfattas med andra ord av denna fas. När projektet är färdigställt och redo att tas i 
bruk bör en slutbesiktning ske i detta skede (Stintzing, 2005). Därefter går projektet 
in i byggprocessens sista skede, förvaltningsskedet (Nordstrand, 2008). 
 
4.1.3 Förvaltningsskedet 

Efter färdigställande och godkänd slutbesiktning kan förvaltningen av projektet 
påbörjas. Förvaltningen omfattar drift och underhåll, vilket är av stor vikt för att 
bevara projektets värde och tekniska funktioner. Traditionellt överlämnas 
förvaltningen i detta skede till beställaren, det vill säga till den som upphandlat 
projektet. Entreprenören tillhandahåller då enbart det färdigställda projektet och 
beställaren brukar och förvaltar det för avsett ändamål. Om överlämnandet sker till 
beställaren eller inte beror på vilket val av genomförandeform som gjorts i 
planeringsskedet (Nordstrand, 2008).  
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4.2 Genomförandeformer 

Byggprocessens tre övergripande skeden gäller generellt för samtliga typer av 
genomförandeformer. Det finns en mängd olika konfigurationer vid uppförandet av 
projekt men de tre vanligaste och mest tillämpade i bygg- och anläggningsbranschen 
är utförandeentreprenad, totalentreprenad och funktionsentreprenad. Beroende på 
vilken genomförandeform som väljs i upphandlingen kommer skedena i 
byggprocessen att modifieras i visst hänseende. Till exempel kommer förvaltningen i 
förvaltningsskedet att överlåtas till beställaren vid en totalentreprenad men inte 
nödvändigtvis vid en funktionsentreprenad (Hansson & Pemsel, 2011).  
  
I en utförandeentreprenad kommer entreprenören i enlighet med beställarens ritningar 
och beskrivningar att genomföra arbetet. Beställaren är den part i upphandlingen som 
bär ansvaret för projekteringen och svarar därmed för risken om bygghandlingarna är 
bristande. Vid färdigställandet överlåts förvaltningen sedan till beställaren. Även i en 
totalentreprenad kommer projektet, efter färdigställande, att överlåtas till beställaren. 
Till skillnad från utförandeentreprenaden kommer entreprenören i en totalentreprenad 
emellertid att bära ansvaret för funktionen av det färdiga projektet. Entreprenören står 
med andra ord för att projekteringen utförs i enlighet med de funktionskrav som 
beställaren preciserat och förekommer det felaktigheter i bygghandlingarna är det 
entreprenören som bär risken (Hansson & Pemsel, 2011; Andersson & Sirén, 2009).  
  
Vid genomförandet av utförande- eller totalentreprenad finns det en svag koppling 
mellan byggprocessens olika skeden. Resultatet av den svaga kopplingen innebär att 
det är svårt att förutse resultatet efter färdigställande, till följd av de val och beslut 
som togs under planeringsskedet. För att minimera gapet mellan ett projekts olika 
skeden, och på så vis öka förutsägbarheten för önskvärt resultat, kan en 
funktionsentreprenad som alternativ upphandlas (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2005). En funktionsentreprenad kännetecknas av att upphandlingen avser och 
omfattar ett projekts samtliga skeden, det vill säga inte enbart planering och 
byggnation utan även förvaltning, drift och underhåll. I en funktionsentreprenad avser 
upphandlingen med andra ord en överenskommelse om ett funktionsansvar från 
entreprenörens sida och vanligtvis kontrakteras ansvaret för flera år efter 
färdigställandet. Genomförandeformen innebär följaktligen upphandling av 
funktioner snarare än byggnation och åsyftar till att i högre utsträckning uppfylla 
beställarens definierade krav (Hansson & Pemsel, 2011; Andersson & Sirén, 2009).  
  
Utförandeentreprenader, totalentreprenader och funktionsentreprenader utgör, som 
tidigare nämnt, anläggnings- och byggbranschens traditionella val av 
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genomförandeformer. OPS tillhör följaktligen inte denna kategori. Däremot kan OPS 
liknas vid den traditionella funktionsentreprenaden. Detta dels för att upphandlingen 
avser alla byggprocessens skeden, det vill säga planering, genomförande och 
förvaltning, och dels för att genomförandet i OPS åsyftar att i högre utsträckning 
tillgodose den offentliga partens förväntade funktionskrav (Hansson & Pemsel, 2011).  
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5 Teoretisk referensram 

5.1 Det teoretiska ramverkets utgångspunkt 

Das & Teng (2001) har utvecklat ett ramverk om kontrollstrukturer i strategiska 
allianser som i stor utsträckning har tillämpats i litteraturen (e.g. Langfield-Smith & 
Smith, 2003; Dekker, 2004; Kraus & Lind, 2007; Kamminga & Van der Meer-
Kooistra, 2007; Langfield-Smith, 2008). Med ramverket som utgångspunkt diskuteras 
mekanismerna i olika typer av strategiska allianser och hur dessa kan ta sig uttryck 
när organisationer ingår nära samarbeten. Då erkänd forskning om kontrollstrukturer 
specifika för OPS är ringa (Bloomfield, 2006; Hodge & Greve, 2007) kommer 
ramverket utvecklat av Das & Teng (2001), i linje med tidigare forskning, tjäna som 
utgångspunkt i denna studie. Ramverket, som förklarar mekanismerna i strategiska 
allianser och redogör för den integrerade länken mellan risk, förtroende och kontroll, 
utgör med andra ord typologin för att undersöka mekanismerna i OPS. 
 

5.2 Risk 

Risk utgör sannolikheten och konsekvenserna av olika företeelser orsakade av externa 
eller interna sårbarheter, vilka kan undvikas genom förebyggande åtgärder (Ouchi, 
1979; Das & Teng, 2001). Konceptualiseringen hänförs till den uppfattade 
sannolikheten att det finns flera utfall av en given situation (Eisenhardt, 1985). Det 
finns en distinktion mellan risk och upplevd risk som, enligt Das & Teng (2001), är 
väsentlig att redogöra för i syfte att förstå organisatoriska samarbeten. Medan risk 
beror på en given situation och att dess aktuella sannolikheter och konsekvenser är 
kända, kommer upplevd risk att bero på beslutsfattaren i respektive given situation. 
Enligt Das & Teng (2001) är risk följaktligen ett objektivt fenomen medan upplevd 
risk är subjektiv. 
 
Det finns två fundamentala risker som identifierats i strategiska allianser (Ouchi, 
1979; Williamson 1985; Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 2001). Den första risken 
benämns som relationsrisk och utgör sannolikheten, och konsekvenserna av, att 
samarbetet blir otillfredsställande till följd av en ovilja att handla i god tro och ett 
opportunistiskt beteende. Relationsrisken adresserar med andra ord till risken att en 
part (eller båda parterna) i en relation kan agera enbart utifrån egenintresse och på så 
vis motverka ett välfungerande samarbete, i vilken måluppfyllelsen sker gemensamt 
(Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 2001). Målinkongruens av detta slag är följaktligen 
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ett väsentligt problem i samarbeten mellan oberoende organisationer (Eisenhardt, 
1985; Williamson, 1985) och betraktas som vanligt förekommande i strategiska 
allianser (Vining & Boardman, 2008; Merchant & Van der Stede, 2012). 
 
Den andra fundamentala risken med strategiska allianser benämns i litteraturen som 
prestationsrisk (Ouchi, 1979; Williamson, 1985; Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 
2001). Denna risk avser sannolikheten, och konsekvenserna av, att parterna saknar 
förmågor och resurser att uppfylla samarbetets åligganden och nå gemensamt uppsatta 
mål (Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 2001). Till skillnad från relationsrisken som 
kommer bero på det specifika förhållandet, är prestationsrisken närvarande i alla 
konfigurationer av samarbeten. Detta då faktorer som intensifierad rivalitet, 
fluktuationer i efterfrågan och förändrad politik avgör nivån på prestationsrisken (Das 
& Teng, 2001). 
 

5.3 Förtroende 

Upplevda relations- och prestationsrisker antas bero på graden av förtroende i den 
strategiska alliansen (Das & Teng, 2001). I litteraturen är förtroende konceptualiserat 
i multidimensionella termer (Ashnai et al., 2016) och avser dels förmågan att utföra 
en prestation enligt överenskommelse och dels intentionen att göra det (Noteboom, 
1996; Das & Teng, 2001). Förmågan att utföra en prestation definieras, enligt Das & 
Teng (2001), som kompetensförtroende medan intentionen att göra det benämns som 
goodwillförtroende. Kompetensförtroendet beror på faktorer som kapital, personal, 
marknadsposition och tekniska förutsättningar. Denna förtroendedimension har 
betydelse för den upplevda känslan av att samarbetsparten i fråga kommer klara av att 
uppfylla förväntningarna med samarbetet. Det handlar med andra ord om förmågan 
att förordna saker, inte avsikten att göra det. Enligt Das & Teng (2001) är det 
följaktligen möjligt för ett kompetent företag att agera opportunistiskt och på så vis 
hota en pågående relation. 
 
Som tidigare nämnts definieras upplevelsen av en organisations intention att utföra en 
prestation som goodwillförtroende (Sako, 1992; Das & Teng, 2001). Denna 
förtroendedimension handlar inte om parternas kompetens utan dess vilja att 
samarbeta i god tro snarare än att agera opportunistiskt. Goodwillförtroendet utgör 
med andra ord förväntningarna av att samarbetsparten ska vara engagerad och villig 
att göra mer än vad som formellt förväntas. Sako (1992) definierar det som en norm, 
baserad på öppet engagemang och ömsesidighet eller en vilja att ta tillvara på 
parternas tro, intentioner och integritet.  
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5.4 Kontroll 

För att minska förekomsten av relations- och prestationsrisker föreslår litteraturen tre 
kontrollmekanismer: resultatkontroll, beteendekontroll och social kontroll (Ouchi, 
1979; Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 2001). Valet av kontroll sägs bero på två 
faktorer. Resultatets mätbarhet är den första faktorn. Denna avser i vilken utsträckning 
det är möjligt att mäta önskat resultat av samarbetet med rimlig precision. 
Transformationsprocessen, även kallad uppgiftens programmerbarhet eller 
uppdragets specifikationsgrad, är den andra faktorn som kommer avgöra valet av 
kontroll. Denna process avser i vilken utsträckning det organisatoriska samarbetet kan 
förstås (Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 2001). 
 
Resultatkontroll åsyftar att mäta, utvärdera och belöna utfallet av ett samarbete utan 
att förklara hur önskvärda resultat erhålls (Das & Teng, 2001). Det som mäts är 
huruvida uppsatta mål i den strategiska alliansen har uppnåtts eller inte (Kraus & Lind, 
2007). Resultatkontroll är sålunda svårt att erhålla i det initiala skedet av en strategisk 
allians då utgången av samarbetet inte är känt. Ouchi (1979) menar att resultatkontroll 
kan utövas om uppgifterna som ska mätas är tydligt definierade och standardiserade. 
Uppgifterna bör med andra ord vara enkla att mäta med rimlig precision (Das & Teng, 
2001). 
 
Medan resultatkontroll anger och mäter resultat som uppnås, utan att förklara hur 
resultaten erhålls, kommer beteendekontroll mäta det önskvärda beteendet 
(Eisenhardt, 1985). Beteendekontroll avser med andra ord processen att förvandla 
lämpligt beteende till önskvärd utgång, varför beteendekontroll ibland även benämns 
som processkontroll. Det avser hur parterna i alliansen ska bete sig och hur dessa 
beteenden efterlever kraven (Langfield-Smith & Smith, 2003). Till skillnad från 
resultatkontroll, då uppgifterna som ska mätas behöver vara tydligt definierade, 
kommer mätningen vid beteendekontroll utgöra själva beteendet. Med hänsyn till 
detta blir resultatet av mätningen vid beteendekontroll inte alltid objektivt i sin 
utformning (Das & Teng, 2001). 
 
Både resultatkontroll och beteendekontroll kategoriseras som formella kontroller då 
de fokuserar på samarbetets avtalsmässiga skyldigheter och formella mekanismer för 
koordination (Dekker, 2004). Social kontroll är däremot en typ av informell kontroll 
och berör istället mekanismerna utanför det reglerade samarbetet. Enligt Langfield-
Smith & Smith (2003) existerar social kontroll i olika grader inom varje strategisk 
allians. Kontrollen avser att skapa gemensamma värderingar, övertygelser och mål 
bland parterna i samarbetet så att lämpligt beteende förstärks och belönas. Den sociala 
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och informella kontrollen åsyftar att skapa konsensus bland involverade och bidra till 
ökat engagemang. Enligt Das & Teng (2001) spelar social kontroll därför en särskilt 
viktig roll i tvetydiga situationer eller under mindre självklara omständigheter. 
 

5.5 Den integrerade länken 

Som tidigare nämnt är risk, förtroende och kontroll närvarande i samtliga strategiska 
allianser och samarbetskonfigurationer. Mellan dem finns en integrerad länk som gör 
att mekanismerna dessutom relaterar till varandra. Detta innebär följaktligen att risk 
och upplevd risk i ett samarbete beror dels på graden av förtroende och dels på valet 
av kontroll (Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 2001). 
 
Relationsrisken, som adresserar till parternas vilja eller ovilja att erhålla ett 
tillfredställande samarbete, påverkas av graden av goodwillförtroende. Detta då denna 
förtroendedimension avser förväntningarna på parternas vilja att få samarbetet att 
fungera (Eisenhardt, 1985; Das & Teng, 2001). Detta innebär sålunda att om 
goodwillförtroendet är högt kommer den upplevda relationsrisken att vara låg. 
Motsatsvis kommer graden av kompetensförtroende att påverka den upplevda 
prestationsrisken. Detta då båda mekanismerna relaterar till parternas förmåga och 
resurser. Till exempel menar Das & Teng (2001) att det är möjligt för ett kompetent 
företag att agera opportunistiskt och därmed hota en pågående relation. 
Kompetensförtroendet påverkar sålunda inte graden av upplev relationsrisk, utan 
graden av prestationsrisk. 
  
Valet av formell och informell kontroll antas vidare avgöra riskmekanismerna. Enligt 
Das & Teng (2001) kan relationsrisken i en strategisk allians minskas genom 
beteendekontroll. Detta då relationsrisken relaterar till viljan och beteendekontroll 
avser processen att förvandla lämpligt beteende, i sammanhanget den aktuella viljan, 
till önskvärd utgång (Das & Teng, 2001; Langfield-Smith & Smith, 2003). 
Prestationsrisken å andra sidan anses minska genom resultatkontroll. Detta, enligt Das 
& Teng (2001), då denna risk är mer resultatorienterad och avser parternas resurser. 
De formella kontrollerna är följaktligen mer eller mindre lämpliga i olika situationer. 
Den sociala och informella kontrollen tjänar däremot sitt syfte och är användbar 
genom hela samarbetet. Detta då den anses kunna påverka såväl relations- som 
prestationsrisken. Das & Teng (2001) menar att ur risksynpunkt är social kontroll, när 
den används på rätt sätt, avgörande från samarbetets initiala skede till dess slut.   
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6 Empiri 

6.1 Presentation av respondenter 

Bengt Hansson, respondent 1, är professor på Lunds Tekniska Högskola och deltar 
för närvarande i byggprojekt av en förskola och ett LSS-boende som båda är varianter 
av OPS. Han har under stor del av sitt aktiva yrkesliv arbetat som byggledare och varit 
företrädare för olika beställare i anskaffningsprocessen. Vid sidan av sitt praktiska 
arbete har han även varit engagerad i ett antal kurser inom civilingenjörsprogrammen 
Arkitektur, Väg och vatten samt Lantmäteri vid LTH. Tidigare har han dessutom 
ansvarat för, och medverkat i, kurser för forskarstudenter med inriktning på 
effektivare upphandlingar av tjänster i bygg- och fastighetssektorn, såsom 
Industrialiserat Byggande och Projektledning.  
  
Alexander Kielland, respondent 2, är Commercial Director på Skanska Infrastructure 
Development AB. Enheten avser att sköta samtliga OPS-projekt för Skanskas räkning, 
såväl nationellt som internationellt, och Alexander leder affärsutvecklingen som sker 
i Norden. Alexander har varit verksam i Skanska under elva år och delaktig i diverse 
genomförda OPS-projekt i Sverige, Finland, Norge och Slovakien. Till exempel har 
han ansvarat för affärsutvecklingen av Nya Karolinska Solna.  
  
Tommy Aspegren, respondent 3, är verksam strateg för regional utveckling på 
ledningsstaben i Region Skåne. Enheten ansvar för vården i Skåne men även för 
utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete i regionen. 
Tommy har låg erfarenhet av renodlade OPS-projekt då verksamheten inte upphandlar 
offentliga projekt enligt dessa principer. Han har däremot referenser för varianter av 
offentlig upphandling med inkorporerade privata aktörer.  
 

6.2 OPS i Sverige 

Respondenterna framställer OPS som ett nytt fenomen i Sverige. 
Genomförandeformen beskrivs ha sitt ursprung i PFI (Private Finance Initiative) och 
dåtidens fattiga England. Hansson (2017) beskriver PFI som en samverkansmodell i 
vilken den privata sektorn står för uppförande och finansiering av offentliga 
samhällsnyttor. Till skillnad från Sverige har OPS etablerats i stor omfattning i 
England. OPS som genomförandeform beskrivs vara högst vedertagen och Hansson 
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(2017) menar att detta beror på att Englands finansiering av infrastruktur inte kunde 
lösas på annat vis.  
  

“I England, där OPS utvecklades ganska snabbt, eller PFI som de kallar det, där var 
det så att man ganska snabbt fick en utveckling vilket berodde på att kommunerna var 
utfattiga och regioner och hela samhället var utfattigt. Vi pratar ändå England här nu 
men det var så. De har byggt skolor, sjukhus, ganska mycket väg, därför att det var 
enda sättet att lösa det på och få fram de här pengarna. I Sverige har vi inte riktigt haft 
den situationen [...]“ - Bengt Hansson, 2017. 

  
Hansson (2017) menar att det ekonomiska läget i Sverige har varit annorlunda jämfört 
med England. Behovet av att skjuta in privata finansieringsmedel i offentliga projekt 
har helt enkelt inte funnits, därför har OPS heller inte haft samma genomslagskraft. 
Av respondenterna framgår det emellertid ytterligare en anledning, en politisk faktor. 
Hansson (2017) hävdar att OPS som genomförandeform i Sverige har blivit politiskt 
infekterat. Orsaken till varför menar han bero på en allmänt utbredd okunskap om 
genomförandet.  
  

“I Sverige har vi inte riktigt haft den situationen och samtidigt har vi haft en annan 
politisk situation. Och då har det blivit lite infekterat av de här politiska delarna för 
att man inte tar reda på hur det fungerar, man vet helt enkelt inte, och man tar liksom 
en politisk ställning över det hela och då blir det liksom inte fakta i hela systemet. Den 
politiska faktorn är en ganska stark faktor. [...] Politiken har svartmålat själva 
stämpeln och därför finns inte OPS officiellt, men i praktiken finns det många 
samarbeten som ser ut precis så.” - Bengt Hansson, 2017. 

  
Även Kielland (2017) resonerar om den politiska faktorn som en orsak till varför OPS 
inte har haft samma genomslagskraft i Sverige. I linje med Hansson (2017) tror även 
han att det beror på en allmän kunskapsbrist men tillägger att det också är förenat med 
den risköverföring som sker. Då den privata parten i OPS kan överta hela, eller delar 
av, ansvaret för planering, utförande och förvaltning kommer politikernas möjligheter 
att kontrollera åtgärderna för sådana projekt, som traditionellt tillhör det allmänna 
livet, att minimeras. 
  

“De stora riskerna som händer i relationen är en annan politisk ledning som vill göra 
på något annat sätt. Vi överenskommer på 30 år vilket kan vara en politisk mardröm 
ibland. Underhållsbudgeten utgör något sorts dragspel för att hålla budgeten i skick. 
Blir det då ett underskott så skiter man i att underhålla vägar eller skolor [...] och så 
hoppar man till nästa år eller nästa mandatperiod. Det här har man gett bort då i OPS. 
Det har man redan avtalat om. Politikernas möjlighet att påverka kapitalet minskar. 
Politik har en fyra års-horisont jämfört med projektens 40 års-horisont.” - Alexander 
Kielland, 2017.  
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6.3 En begreppsdefinition och redogörelse  

Enligt respondenterna är OPS ett vitt omfattande begrepp och svårt att entydigt 
definiera. Detta på grund av den rad olika konfigurationer som kan uppstå i denna typ 
av samarbeten. Hansson (2017) och Kielland (2017) menar emellertid att flera projekt 
i den offentliga sektorn uppförs i enlighet med principerna för OPS, men att få 
klassificeras med begreppet.  
  

“Jag håller på med en förskola just nu som samhället behöver ju och då är det 
fortfarande så att samhället vill ha den byggnaden eller den tjänsten till så låg kostnad 
som möjligt och till så bra kvalitet som möjligt och det är inget konstigt. Sen har det 
blivit så att i vissa områden så har det fått särskilda etiketter och särskilda svårigheter 
men det är fortfarande det grundläggande att man använder. I alla fall en stor del av 
verksamheten, görs av privata företag till samhället”  
- Bengt Hansson, 2017. 
  
“Det finns mycket OPS i Sverige men inte alla klassas som OPS. Det är ett 
samlingsbegrepp med olika samverkansformer. Just med OPS är man mer 
konservativ. Men man ställer ut skolor, sjukhus, äldreboenden. Hyra är en ganska 
jämförbar närliggande modell till OPS på något sätt.” - Alexander Kielland, 2017.  

  
Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att OPS utgör ett avtalsreglerat, 
långtgående samarbete (20 till 50 år) mellan två eller flera parter i offentlig respektive 
privat sektor. Parterna i OPS beskrivs som två separata verksamheter med 
diversifierade utgångspunkter, vilka måste samarbeta för att utgången ska bli 
framgångsrik. Relationen inleds av den offentliga parten, en verksamhet finansierad 
av allmänna medel som åsyftar att tjäna samhället de tjänstgör, och ingås med en 
privat part, ett företag eller en organisation med vinstintresse. Utgångspunkten är att 
den privata parten uppför infrastruktur i enlighet med samhällets förväntade 
kvalitetskrav, och detta till en så låg kostnad som möjligt.  
  

“Det är två system med två olika mål som ska samarbeta. Offentliga sektorn ska bistå 
samhället. Den privata finansierar och ska gå med vinst [...] Verkligheten är att 
samhället alltid behöver privata företag som gör någonting, alltså bygga en väg eller 
bygga ett hus, så samarbetena är viktigt” - Bengt Hansson, 2017. 
  
“Offentliga och privata aktörer samarbetar under lång tid. Man delar på ansvaret [...] 
Vi vill såklart gå med vinst, men det blir på något sätt gemensamma vägar ändå. Det 
hänger mycket på kontraktet. Det är långa kontrakt, 1200 faktorer som ska uppfyllas. 
Annars får vi inte betalt [...] Kontrakten löper på 20 år, ibland över 50 år. Det är en 
480 sidor lång betalningsmekanism” - Alexander Kielland, 2017. 
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“Det finns många sätt att arbeta med det här. Vårdcentraler kan vara privatägd men 
offentligt driven. Vi gör stora upphandlingar med privata aktörer. Men det är mer 
avtalsmässiga förhållanden. Samverkan innebär att man gör det för samhällsnyttan, 
man samverkar för att bägge ska ha nytta av det. Det finns en köpare och en säljare 
och säljaren kan då vara privat” - Tommy Aspegren, 2017. 

  
OPS beskrivs vidare som ett uppdrag att finansiera, bygga och under en längre tid 
förvalta en offentlig nyttighet, till exempel ett sjukhus eller en motorväg. Syftet är att 
erhålla maximalt värde för pengarna. Kielland (2017) redogör i sammanhanget för 
OPS som ett konsortium, en sammanslutning bildad genom formella avtal, och 
poängterar privatiserad finansiering och drift som viktiga skillnader jämfört med 
traditionell upphandling inom offentlig sektor. Kielland (2017) och Aspegren (2017) 
menar vidare att den offentliga parten i OPS ska bära ansvaret för att definiera 
investeringsprioriteringar, vilken nytta som ska tillhandahållas och det övergripande 
investeringsbehovet som finns i samhället. Detta ska inte åligga den privata parten. 
Den privata parten ska istället svara för formuleringen av projektets design, material, 
byggmetoder och underhållssystem utifrån de i offentliga sektorn definierade kraven.  
  

“Det man ber om och köper det får man. Det ligger i upphandlarens kunskap att 
reglera det här på något sätt. Lättare sagt än gjort. I OPS-kontrakt har man blivit duktig 
på att reglera, vad som händer om man inte får levererat. Det är en kompetensfråga, 
förmågan att kunna upphandla. Det är en nyckelfaktor, kompetensen hos 
upphandlarna. Samtidigt är den privata partens förmåga att vinstmaximera [...] Sen 
ska man också göra det rätt. Hur får vi på billigast möjliga sätt den här tjänsten? Vilka 
system är bäst? Jag menar material, design, metoder och så vidare.” - Alexander 
Kielland, 2017. 
  
“[...] och så har vi då den andre änden, offentlig upphandling. Där den ena parten 
sätter i princip alla villkor för det. Privat eller inte, det är den som gör upphandlingen 
som talar om vad som ska göras. Och då är det ju vi.” - Tommy Aspegren, 2017.  

 

6.4 OPS som genomförandeform eller inte 

Respondenterna redogör för flera drivkrafter till OPS. Till exempel, utifrån den 
offentliga partens perspektiv kan samverkandet med en privat aktör möjliggöra att 
rådande samhällskrav tillgodoses, trots en ansträngd statsbudget. Detta då den privata 
parten kan finansiera hela, eller delar av, den aktuella investeringen. Den statliga 
budgeten behöver med andra ord inte utgöra ett hinder för att tillgodose det primära 
behovet av offentliga nyttigheter. Att den privata aktören i OPS tillåts ansvara för 
hela, eller delar av, finansieringen föranleder dessutom lägre totalkostnader för 
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projektet. Om den privata sektorn inkorporeras i uppförandet av offentliga nyttigheter 
ökar även möjligheterna för innovativa projektlösningar.   
  

“Den offentliga lånar alltid billigare. Men den privata parten kan finansiera mycket 
bättre än den offentliga då de behöver låna mindre pengar. Det avgörande är inte 
finansieringsdelen utan att man låter en entreprenör svara för helheten vilket gör att 
det blir effektivare. Man får en effektivare total operatör. [...] OPS är en kostnadsfråga 
då det totalt sett är bättre och billigare. Det är ganska lätt att få fram pengar till 
offentligt byggande. [...] Den privata kan tala om från början vad det kommer kosta 
och då kan samhället kolla om det uppfyller deras nytta eller inte. Kan man bygga en 
skola mer effektivt med en privat finansiär så ska man ju göra det, även om man inte 
senare får tjäna pengar på själva verksamheten [...]. Det kan bli väldigt trögt om allt 
är offentligt, man saknar den innovativa delen då, det som entreprenörerna ofta är bra 
på.”  - Bengt Hansson, 2017. 

  
Förutom ökade incitament att tillgodose allmännyttans rådande behov, lägre 
totalkostnader för det aktuella projektet och utrymme för innovativa lösningar, anger 
respondenterna förutsägbarhet som en annan fördel. Då OPS används vid uppförandet 
av komplexa projekt krävs det omfattande planering och ett genuint förarbete innan 
genomförandet kan påbörjas. Detta ökar förutsättningarna för god ekonomisk kontroll 
under skedets gång och minimerar risken för en försenad byggprocess. Kielland 
(2017) uppger att OPS även ger ökade incitament att färdigställa det aktuella projektet 
i tid. Är tidsaspekten viktig för den offentliga parten är OPS följaktligen ett motiverat 
val.  
  

“Vi som bolag har en uppgift att bygga klart i tid, vi får inte mer eller mindre betalt. 
Är vi inte klara i tid får vi inget betalt. Och hur mycket ska levereras i tid? Det är 
förutbestämt innan arbetet börjar och väldigt, väldigt planerat. Kontraktet säger vad 
som gäller. OPS är här överlägsen. Om tiden är viktig är det här en fördel.” - 
Alexander Kielland, 2017. 

  
Respondenterna är emellertid överens om att OPS inte alltid är att föredra som 
genomförandeform, trots de fördelar som kan erhållas och de möjligheter som kan 
tillvaratas. För att OPS ska vara försvarbart att genomföra och bli mer 
samhällsekonomiskt lönsamt, jämfört med andra traditionella genomförandeformer, 
menar respondenterna att projekten bör uppfylla ett antal kriterier. De kriterier som 
lyfts fram är förutsägbarhet, kapitalintensitet och komplexitet. Som referens anger 
Kielland (2017) att det bör avse projekt om minst 100 miljoner kronor som löper under 
en kontrakterad avtalstid på minst 20 år. 
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“Har man en föränderlig verksamhet, oförutsägbara händelser, är OPS inte så 
lämpligt. OPS kan jämföras med ett godståg. Den ska liksom från Kiruna till Ystad 
och då ska man behöva hålla på och stänga av och pausa och svänga och lasta om till 
lastbil. Vi måste ju veta och ha förutsägbarhet innan vi ska leverera annars kan inte vi 
räkna på det där. [...] Om det är bättre att cykla eller köra bil så är det bättre att man 
gör det. Storlek plus förutsägbarhet över tiden är nyckeln. Avtalskostnader på minst 
1 miljard och minst 20 år. Också innehålla en del komplexitet som man tycker det är 
ganska bra att en privat part löser åt en då man kan vara ganska dålig på att lösa det 
själv.” - Alexander Kielland, 2017. 

 

6.5 Det initiala skedet 

Kielland (2017) förklarar att bedömningen om huruvida ett projekt ska genomföras 
som OPS äger rum i det initiala skedet, det vill säga innan OPS kontrakteras som 
genomförandeform mellan parterna. Först när bedömningen är gjord, och resultatet 
indikerar att OPS som genomförandeform skulle kunna tjäna sitt syfte, kan processen 
gå vidare. Nästa steg i processen är att jämföra OPS mot traditionella metoder och 
tillvägagångssätt. Samtliga kostnader och risker med samarbetet identifieras och 
upprättas i en förstudie, i en så kallad Value for Money-analys. Detta för att förhindra 
att oväntade händelser inträffar, händelser som i första hand kan komma att innebära 
ökade kostnader eller en fördröjd byggprocess.  
  

“Inom OPS förhandlar man om allt i ett stort svep. Det kostar ganska mycket att göra 
detta men sen slipper man göra det på kanske 30 år. [...] Vid stora och komplexa 
projekt används Value for Money. Det är så alla mogna OPS-marknader jobbar. 
Beställaren ställer då upp några olika modeller bredvid varandra och så jämför man. 
Hur mycket skulle det kosta att behålla risken? De här projekten är värda det här och 
andra inte. Någon slags OPS-underlag.”- Alexander Kielland, 2017. 

  
I förstudien analyseras även hur riskfördelningen med fördel ska ske mellan parterna. 
Detta är ett kritisk skede då riskallokeringen kan avgöra utgången av OPS. Samtliga 
respondenter är emellertid eniga om att det som regel bör vara den privata parten som 
ska stå för den huvudsakliga risken. Den privata ska med andra ord svara för projektets 
genomförande men även för förvaltning och drift efter färdigställandet. Detta för att 
säkerställa kvaliteten.    
  

“Delar man på ansvaret så finns risken att man knuffar risken mellan sig. Men låter 
man en ta helheten blir det inte så. En måste ta hela risken. Man låter privata aktören 
ta risken. [...] Det kan finnas en fördel med att låta driften ligga kvar några år för att 
sedan lämnas över. Svårt att kontrollera att det blir kvalitet på det hela när den privata 
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aktören lämnar över till den offentliga, och de bör därför behålla driften i alla fall två 
år.” - Bengt, Hansson, 2017. 
  
“Den risken som vi tar är den som vi bör ta. I min värld är det en onormal relation om 
kunden sitter på leverantörens risker. Vi tar mer risker än andra entreprenadformer, 
men vi tar ändå de som vi borde ta.” - Alexander Kielland, 2017. 

  
Förutom noggranna överväganden och grundliga analyser i det initiala skedet 
upprättas omfattande kontrakt innan projektet påbörjas. Kontraktets utformning är 
avgörande för att utgången av OPS ska bli framgångsrikt. Respondenterna beskriver 
kontraktets omfattning och hur handlingarna utformas i detalj för att styra samtliga 
mekanismer i samarbetet. Aktiviteter ner på individnivå kontrakteras. Kielland (2017) 
menar att omfattningen på kontraktet bidrar till att samarbetet blir transparent och 
evident. Det främjar dessutom målkongruens mellan involverade parter och fungerar 
inte samarbetet finns det klausuler som ger den offentliga parten rättigheten att kliva 
ur.  
  

“Landstinget har en ensidig rätt att kliva ur projektet när de vill. Allt är väldigt reglerat 
i avtalet. Det är ett av det mest omfattande avtal som finns. Alla dispyter som då 
uppkommit i andra länder har man reglerat genom avtal. Så det är väldigt 
kontraktsbaserat. [...] Alla interaktioner är redan uppmappade. Bakom allt finns ett 
avtal som hjälper dig. [...] Man får väldigt gemensamma mål. Allt hänger på att vi är 
klara i tid. Det är väldigt transparent och förutsägbart men komplext. [...] Kontraktet 
styr och man lämnar inget till ödet. Man vill inte ha för mycket personliga åsikter. 
Avtalet skapar en prygel för båda parter. Hur måste det funka för att parterna ska ha 
ett gemensamt incitament över 40 år? Det har finputsats år efter år till standardavtal.” 
- Alexander Kielland, 2017. 

  
Respondenterna medger dock att det är omöjligt att förutse alla oväntade händelser 
och kontraktera om dessa. Detta då handlingarna upprättas i det initiala skedet och 
avser att reglera samarbetet under 20 till 50 år fram i tiden. Både Hansson (2017) och 
Kielland (2017) poängterar då vikten av förtroende, företagskultur och god 
samarbetsvilja.     

  
“Företagskultur är mycket viktigare än vad man tror. Det kan gå åt skogen utan en bra 
företagskultur. Det är en viktigt ingrediens för ett samarbete. Det bygger på 
samverkan och då är kultur viktigt [...] Förtroende är viktigt i OPS. Samtidigt måste 
man kunna handla upp det, man måste ha hårda fakta också. Man måste ha fakta för 
att kunna bygga förtroende. I OPS-sammanhang måste man ha mer än bara förtroende, 
även om det är mycket viktigt. Det är inte säkert att det räcker till. Först fakta, sen 
förtroende.” - Bengt Hansson, 2017. 
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“Vi har någon sorts mantra, att går kontraktet fram så jobbar vi bra. Det är dock 
jätteviktigt att man har folk som är samarbetsvilliga, folk man litar på […] Har man 
svårt att samarbeta byter man ut de här personerna. Problemet är när man håller på 
och ändrar saker och ting.” - Alexander Kielland, 2017. 

 

6.6 Genomförande, förvaltning och uppföljning 

Respondenterna är eniga om att det initiala skedet, då samtliga handlingar upprättas, 
utgör en kritisk fas i OPS. Detta då handlingarna kommer ligga till grund för 
genomförandet av den offentliga nyttigheten. Om kontraktet är bristfälligt menar 
Kielland (2017) att det under byggskedet kan finnas risk för förseningar och 
tilläggskostnader. Detta kan i sin tur leda till att svårkontrollerbara konflikter uppstår 
mellan projektets involverade parter. Kielland (2017) nämner därför återigen 
förutsägbarhet och kontinuitet som en grundläggande förutsättning för OPS och 
menar att detta skapas av väldefinierade och omfattande kontrakt.  
  

“Vi måste ju veta och ha förutsägbarhet innan vi ska leverera annars kan inte vi räkna 
på det där. Ett fastpris på 30 år när vi inte vet vad vi ska leverera är ohållbart. Det 
skapar dessutom problem i senare skeden också, om vi inte vet vad som ska göras 
eller vad som förväntas.” - Alexander Kielland, 2017. 

  
Respondenterna förklarar att kontraktet har betydelse även efter färdigställandet av 
det aktuella projektet. Detta då kontraktet i OPS kontrollerar vem av parterna i 
samverkandet som ska svara för förvaltning och drift. Som tidigare nämnt menar både 
Hansson (2017) och Kielland (2017) att det mest fördelaktiga, ur 
kvalitetssäkringssynpunkt, är att ansvaret åligger den privata parten efter 
färdigställandet. I sammanhanget belyser Kielland (2017) emellertid en risk med 
detta. Då förvaltning och drift kontrakteras på den privata parten i OPS uppstår en 
situation där den privata parten skulle kunna betraktas som fastighetsägare och 
uthyrare av det uppförda projektet. Den offentliga parten blir motsatsvis en typ av 
hyresgäst och i likhet med andra hyresvärd- och hyresgästsrelationer kan konflikter 
uppstå. Om så sker hänvisar Kielland (2017) åter till kontraktets betydelse, och den 
avtalsklausul som gör det möjligt för den offentliga parten att träda ur samarbetet. 
 
Efter färdigställandet måste resultatet av OPS analyseras. Genom uppföljning och 
kvalitetskontroll av projekten kan erfarenheter tas. Det genomförs emellertid få 
analyser som visar hur till exempel kostnadsutfallet för genomförda OPS blir. Detta 
menar Hansson (2017) som vidare anser att detta är en förutsättning för att kunna 
identifiera vilka eventuella problem och brister som uppstått till följd av OPS.  
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“Det är så att det är kvalitetskontrollen som inte fungerar. Kontroll fås genom kontrakt 
men de fullföljs inte. Uppföljningen brister allmänt inom OPS. Beställaren måste ha 
ett system som följer upp. De har en enorm makt men måste ha ett 
uppföljningssystem. Man måste ha ett system som följer upp kontrollen.” - Bengt 
Hansson, 2017. 
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7 Analys 

7.1 Planeringsskedet 

Enligt erhållen empirisk data ska OPS tillämpas vid uppförandet av omfattande, 
kapitalintensiva och komplexa projekt. Genomförandet kräver av denna anledning 
noggrann planering och ett genuint förarbete under planeringsskedet. Avvägningar 
om huruvida OPS kommer tjäna sitt syfte eller inte genomförs och en förstudie 
upprättas. Samtliga kostnader och risker med samarbetet identifieras för att förhindra 
att oväntade företeelser inträffar, företeelser som kan komma att innebära ökade 
kostnader eller en fördröjd byggprocess. 
 
Under planeringsskedet analyseras och fastställs även vem av parterna som bör svara 
för den huvudsakliga risken. Detta betraktas som ett av de främsta karaktärsdragen 
med OPS då det skiljer genomförandeformen från traditionella former (Andersson & 
Sirén, 2009). Vid traditionellt uppförande av offentliga projekt, genom till exempel 
en utförandeentreprenad, ligger huvudansvaret på beställaren (Hansson & Pemsel, 
2011). Den offentliga parten i det traditionella utförandet har med andra ord ansvaret 
för risken. Vid OPS fördelas däremot risken mellan den offentliga och privata parten. 
Hur risken ska allokeras mellan parterna beror, enligt Andersson & Sirén (2009), på 
vilken part som anses vara mest lämpad för uppgiften. I dialog med respondenterna 
framgår det emellertid att den privata parten bör svara för den huvudsakliga risken 
och därmed ombesörja projektets genomförande och förvaltning. Detta främst för att 
säkerställa kvaliteten på det projekt som uppförs.  
  
Riskallokeringen som är karaktäristisk för OPS (Andersson & Sirén, 2009) skulle 
kunna betraktas som ett sätt för parterna i samverkandet att erhålla kontroll. Detta då 
avsikten med fördelningen är att förbättra hanteringen av riskerna, leda parterna mot 
gemensamma mål och skapa förutsättningar för effektivare offentlig upphandling 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Enligt konceptualiseringen av Eisenhardt 
(1985) och Das & Teng (2001) skulle riskallokeringen i OPS följaktligen kunna 
definieras som en typ av beteendekontroll under planeringsskedet. Detta då det avser 
att kontrollera processen som ska leda till önskad framgång. 
  
Efter att riskallokeringen fastställts, och underlaget i förstudien påvisar att OPS som 
genomförandeform är att föredra för det aktuella projektet, upprättats ett omfattande 
kontrakt. Vad som förrättas kommer, enligt respondenterna, att sätta spelreglerna för 
samarbetet som vanligtvis löper mellan 20 till 50 år. Handlingarna utformas i detalj 
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och avser att styra mekanismerna i samverkandet ner på individnivå. I likhet med 
riskallokeringen skulle kontraktet i OPS också kunna betraktas som ett sätt för 
parterna att kontrollera samverkandet. Då det avser själva processen mot ett 
framgångsrikt projekt, och inte projektet i sig, ter det sig än en gång handla om en 
form av beteendekontroll enlig Das & Tengs (2001) begreppsförklaring. 
  
Då kontraktet, som tidigare nämnt, sätter spelreglerna för samverkandet under en lång 
period torde det vidare vara väsentligt att det som avtalas blir rätt och inte lämnar 
utrymme för missförstånd. Enligt respondenterna förutsätter detta att beställaren, det 
vill säga den offentliga parten, har kompetens att formulera funktionskrav och 
förväntningar för det aktuella projektet som ska uppföras. Om denna kompetens 
saknas torde det annars finnas risk för att projektet inte uppnår önskat resultat. Då det 
avser parternas förmåga att uppnå målet med samverkandet kan detta, enligt Das & 
Teng (2001), sålunda betraktas som en prestationsrisk.  
  
För att minska prestationsrisker menar Das & Teng (2001) att kompetensförtroende, 
det vill säga förväntningarna på parternas förmåga att förordna saker, kan vara 
nödvändigt. I OPS skulle kompetensförtroendet således kunna innebära 
förväntningarna på att den offentliga parten har den kompetens som krävs för att 
formulera ett fulländat och heltäckande kontrakt. Kan detta inte förväntas torde 
samverkandet inte vara försvarbart. Kompetensförtroendet i OPS skulle därmed 
kunna utgöra en ytterligare parameter vid avvägningen som görs i planeringsskedet, 
det vill säga om OPS ska väljas som genomförandeform eller inte. Förutom 
förutsägbarhet, kapitalintensitet och komplexitet som respondenterna menar är 
förutsättningar för OPS, skulle graden av kompetensförtroende alltså kunna utgöra ett 
kriterium.  
  
Det som sker i planeringsskedet kommer ha väsentlig betydelse för förutsättningarna 
i samverkandets nästa skeden, det vill säga under genomförandet och förvaltningen. 
Detta då det antas finnas en stark korrelation mellan byggprocessens olika skeden när 
upphandlingen sker enligt principerna för OPS (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2005). Då förutsägbarhet samtidigt framställs av respondenterna som en nyckelfaktor 
för OPS, skulle korrelationen emellertid kunna bli problematisk. Under 
planeringsskedet kan nämligen transformationsprocessen, det vill säga möjligheten 
för parterna att förstå helheten i det organisatoriska samarbetet, antas vara låg. Detta 
torde även gälla för resultatets mätbarhet, det vill säga möjligheten att mäta resultatet 
av samverkandet med rimlig precision. I situationer som dessa, när såväl 
transformationsprocessen som resultatets mätbarhet är låg, menar Eisenhardt (1985) 
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och Das & Teng (2001) att social kontroll är ett viktigt inslag. Social kontroll erhålls, 
enligt Langfield-Smith & Smith (2003), genom att skapa engagemang, motivation och 
konsensus. Förutom noggranna avväganden, analyser och kontrakt bör alltså social 
kontroll användas som ett viktigt inslag under planeringsskedet. Detta för att projektet 
i efterföljande skeden ska fortskrida som förväntat. 
  

7.2 Genomförandeskedet 

Genomförandeskedet fortlöper från och med att framställningen av det aktuella 
projektet påbörjas till dess att projektet färdigställs och slutförs (Nordstrand, 2008). 
Som tidigare nämnt finns det en stark korrelation mellan byggprocessens olika skeden 
i OPS (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Detta innebär sålunda att de 
avvägningar och beslut som togs under planeringsskedet, samt de kontrakterade 
handlingar som upprättades, ligger till grund för genomförandets förutsättningar.  
  
Om det under genomförandeskedet visar sig att de upprättade handlingarna på något 
vis brister finns det, i enlighet med det empiriska materialet, risk för förseningar och 
tilläggskostnader. Enligt Das & Tengs (2001) konceptualisering skulle detta kunna 
betraktas som en prestationsrisk närvarande i genomförandeskedet. Denna typ av risk 
antas kunna kontrolleras genom resultatkontroll, det vill säga genom att mäta och 
utvärdera utfallet av samarbetet. I OPS torde resultatkontroll under 
genomförandeskedet emellertid vara problematiskt att erhålla då samverkandet inte är 
avslutat under genomförandeskedet. Då samverkandet är pågående skulle 
beteendekontroll, vilket avser processen att förvandla lämpligt beteende till önskvärd 
utgång, sålunda kunna vara mer ändamålsenligt och behändigt. Detta kan emellertid 
inte konstateras då det empiriska materialet inte belyst på vilket sätt den privata parten 
i OPS agerar i situationer då förseningar eller tilläggskostnader uppstår. I det 
empiriska resultatet framgår det däremot att förtroende, företagskultur och god 
samarbetsvilja är väsentligt. I OPS kan social kontroll sålunda användas i situationer 
då det under genomförandet uppstår förseningar och tilläggskostnader.  
  
Enligt det empiriska materialet kan det, på grund av förseningar och kostsamma 
tilläggsavtal, uppstå konflikter mellan parterna. För att minska denna relationsrisk kan 
social kontroll, enligt Das & Teng (2001), än en gång vara nödvändigt under 
genomförandeskedet. Det kan emellertid även vara väsentligt med ett starkt 
goodwillförtroende mellan parterna i dessa situationer. Detta då goodwillförtroende, 
enligt Das & Teng (2001), anses kunna minska upplevd relationsrisk. Definitionen av 
goodwillförtroende är att det utgör förväntningarna av att samarbetsparten ska vara 



 
 
 

Management control i offentlig-privat samverkan 
 
	

	 39 

engagerad och benägen att göra mer än vad som är förväntat. I detta sammanhang 
torde det följaktligen kunna handla om att parterna i OPS är villiga att göra mer än 
vad som är kontrakterat.  
 

7.3 Förvaltningsskedet 

Vid traditionell upphandling överlåts som regel förvaltningen till beställaren under 
byggprocessens sista skede (Hansson & Pemsel, 2011). I OPS är situationen 
emellertid annorlunda då förvaltning och drift kan kvarlåtas hos entreprenören. Enligt 
det empiriska materialet bör, som tidigare nämnt, ansvaret under förvaltningsskedet 
åligga den privata parten. Detta i syfte att kunna säkerställa kvaliteten. Om den privata 
parten inte handhar förvaltningen finns det annars risk för att kvaliteten inte efterlever 
de förväntningar som finns och att utgången av samarbetet på så vis inte blir 
lyckosamt. Det skulle kunna definieras som en, enligt Das & Teng (2001), 
prestationsrisk under detta skede.  
  
För att kontrollera risken för undermålig kvalitet framgår det av det empiriska 
materialet att uppföljningar och kvalitetskontroller för OPS-projekt är väsentligt. 
Erfarenheter och lärdomar kan på så vis tas. Prestationsrisken i form av kvalitetsbrister 
torde följaktligen kontrolleras på detta vis. Enligt Das & Tengs (2001) 
konceptualisering skulle kvalitetssäkring och uppföljning av resultat sålunda kunna 
utgöra verktyg för resultatkontroll. Det vill säga ett verktyg för att mäta och utvärdera 
erhållna resultat av OPS. Det framgår emellertid i dialog med respondenterna att 
uppföljningen av OPS-projekt är högst undermålig. Till exempel genomförs få 
analyser som visar hur kostnadsutfallet för genomförda OPS blir.  
  
Att uppföljningar och kvalitetskontroller i förvaltningsskedet brister torde vara 
problematiskt. Erfarenheter och lärdomar kan då inte tas och inför nästa projekt finns 
risken att samma misstag sker igen. Det kan följaktligen uppstå en ond cirkel. Detta 
skulle vidare kunna förklara den allmänt utbredda okunskapen som återges i det 
empiriska materialet och som anses vara nödvändig vid utformning av fullständiga 
kontrakt under planeringsskedet. Att erhålla resultatkontroll i OPS, efter 
färdigställandet och under förvaltningen, ter sig följaktligen vara essentiellt.      
 
Under förvaltningsskedet torde följaktligen resultatkontroll vara nödvändigt att 
erhålla. Detta erhålls genom att den privata parten svarar för förvaltning och drift samt 
att uppföljning och kvalitetskontroller genomförs och inte förbises. I dialog med 
respondenterna framgår det emellertid ytterligare en risk under förvaltningsskedet 
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som behöver kontrolleras. Risken relaterar till att den privata parten behåller ansvaret 
för projektet under förvaltningsskedet. Som tidigare nämnt säkerställs kvaliteten på 
detta vis, men det kan å andra sidan uppstå en konfliktfylld situation. Då förvaltning 
och drift kontrakteras på den privata parten skulle denna part kunna betraktas som 
fastighetsägare och uthyrare av det uppförda projektet. Motsatsvis blir då den 
offentliga parten en typ av hyresgäst och i likhet med andra hyresvärd- och 
hyresgästsrelationer kan konflikter mellan parterna uppstå. Under förvaltningsskedet 
finns med andra ord även en, enligt Das & Teng (2001), relationsrisk som behöver 
kontrolleras. Respondenterna menar att detta kan göras genom kontrakt. I kontraktet 
finns det nämligen en avtalsklausul som gör det möjligt för den offentliga parten att i 
sådana situationer träda ur samarbetet och ta över förvaltningen. Enligt 
konceptualiseringen av Das & Teng (2001) kontrolleras med andra ord relationsrisken 
genom en form av beteendekontroll. Dock torde även social kontroll, enligt Das & 
Teng (2001), vara lämpligt i sammanhanget. Detta då det kan antas förebygga risken 
för personliga konflikter.  
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8 Slutsats 

I den offentliga sektorn har traditionella upphandlings- och genomförandeformer 
kritiserats för den svaga kopplingen mellan byggprocessens olika skeden. Detta då det 
anses begränsa helhetsperspektivet vid uppförande av projekt i den allmänna nyttan. 
Som ett svar på detta har OPS som en alternativ genomförandeform utvecklats. 
Byggprocessens olika skeden är då starkt korrelerade med varandra, jämfört med 
traditionella upphandlings- och genomförandeformer, vilket inbringar överblick och 
kontroll över hela processen. De olika skedena har emellertid visat sig vara förenade 
med ett antal risker vilka bör kontrolleras för att samverkandet ska bli framgångsrikt. 
 
I det initiala skedet av OPS, det vill säga under planeringsskedet, upprättas kontrakt 
som avser att reglera samverkandet under en lång period. Kontraktet kan sålunda ses 
som en typ av beteendekontroll då det avser att kontrollera processen som ska leda till 
önskad framgång. För att kontraktet ska bli fulländat ställs det höga krav på 
beställarens kompetens att formulera och precisera funktionskraven för det projekt 
som ska upprättas. Om kunskapen är bristfällig finns det annars risk för att 
byggprocessens framställning inte uppfyller de förväntningar som finns. Detta ökar 
även risken för försenad byggprocess och tilläggskostnader under 
genomförandeskedet. När avvägningen i planeringsskedet genomförs bör beställarens 
kompetens följaktligen beaktas som en viktig parameter. Detta för att minimera risken 
för att funktionskraven inte formuleras på rätt sätt i kontraktet. Det framgår emellertid 
att det är omöjligt att kontraktera om samtliga företeelser. Detta då 
transformationsprocessen under planeringsskedet, det vill säga möjligheten att förstå 
helheten i det organisatoriska samarbetet, är låg. Av denna anledning är det även 
viktigt att skapa engagemang, motivation och konsensus bland involverade parter. I 
avseende då kontraktet inte reglerar parterna kan social kontroll med andra ord vara 
ett viktigt inslag.  
  
I genomförandeskedet kommer handlingarna som upprättats i planeringsskedet till 
uttryck. Det är med andra ord först i detta skede av byggprocessen som kontraktets 
utformning prövas och påvisar hur väl det har formulerats. Om kontraktet visar sig 
vara bristfälligt kan det, som tidigare nämnt, leda till förseningar och tilläggskostnader 
under detta skede. Skadan kan emellertid redan antas vara skedd. Detta då orsakerna 
till riskerna avgörs redan under planeringsskedet, det vill säga när kontraktet 
upprättas. Under detta skedet är det sålunda viktigt med goodwillförtroende, det vill 
säga en upplevelse av att parterna är benägna att göra mer än vad som är förväntat. I 



 
 
 

Management control i offentlig-privat samverkan 
 
	

	 42 

sammanhanget handlar det om att göra mer än vad som är kontrakterat i syfte att 
minimera risken för tilläggskostnader och förseningar. Då det under 
genomförandeskedet följaktligen finns risk för förseningar och tilläggskostnader, 
kommer det även att finnas risk för personliga konflikter till följd av detta. I sådana 
situationer kommer social kontroll än en gång vara ett viktigt instrument. Råder det 
konsensus mellan parterna kan nämligen risken för interna konflikter under 
genomförandets gång förebyggas.  
  
Under förvaltningsskedet finns det två utfall av OPS. Antingen kan förvaltningen 
överlåtas till den offentliga parten som då handhar ansvaret för drift och underhåll, 
eller så behåller den privata parten ansvaret. För att kvalitetssäkra det aktuella 
projektet och minimera risken för undermåligt utförande bedöms emellertid utfall 
nummer två vara mest lämpligt. Detta innebär med andra ord att den privata parten 
bör svara för drift och underhåll av det aktuella projektet en tid efter färdigställandet. 
I denna situation finns det emellertid risk för personliga konflikter mellan parterna 
men kan social kontroll erhållas minskar risken för att konflikterna uppstår. I annat 
fall förrättas det om en avtalsklausul i kontraktet som ger den offentliga parten rätt att 
träda ur samarbetet i denna typ av sammanhang.  
  
Sammanfattningsvis uppträder olika typer av risker i byggprocessens olika skeden 
och dessa kan i huvudsak regleras av beteendekontroll och social kontroll. Först under 
förvaltningsskedet är resultatkontroll ändamålsenligt. I situationer då kontroll inte kan 
erhållas är kompetens- och goodwillförtroende istället viktiga inslag. Riskerna som 
uppträder under planeringsskedet är vidare de mest kritiska. Kan dessa kontrolleras 
minskar således risken för att problem uppstår i efterföljande skeden.  
 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Resultatet av denna studie implicerar att den offentliga partens kompetens att 
formulera funktionskraven är avgörande för utgången av OPS. En fördjupande studie 
med utgångspunkt i beställarens perspektiv vid denna typ av genomförande hade 
därmed varit intressant. Kanske finns det paralleller i detta som dessutom skulle kunna 
förklara varför OPS som genomförandeform har fått låg genomslagskraft i Sverige? 
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att replikera denna studie och fokusera på 
Management control för ett specifikt objekt, till exempel Nya Karolinska Solna. Detta 
för att bidra med ytterligare underlag om kontrollstrukturer i OPS.     
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Bilaga 1  

Frågeunderlag  

Kortfattad information:  

• Namn    

• Organisation    

• Befattning    

• Arbetsuppgifter    

 

Huvudfrågor:    

1. Vad är din relation till OPS och hur tar den sig uttryck i ert arbete?    

2. Har ni någon gång deltagit i ett OPS-projekt?    

3. Vad är uppfattning till OPS?    

4. Vilka positiva respektive negativa sidor anser ni finnas med OPS?    

5. Vad finns det för motiv till att ingå OPS?    

6. Vad kan du berätta kortfattat om OPS i Sverige?    

7. Varför tror du OPS har haft en liten genomslagskraft i Sverige?  

8. Har det politiska synsättet någon inverkan på OPS?      

9. Vilka risker anser du vara förenade med OPS? Kritiska skeden?    

10. Hur tycker du att risken bör fördelas mellan parterna i en OPS?  

11. Hur ser riskhanteringsprocessen ut och skiljer den sig mot andra typer av 
upphandlingar?  
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12. I andra samarbete är förtroende viktigt - vilken roll har förtroendet i OPS?    

13. Spelar företagskultur någon roll för OPS?  

14. Finns det samarbetssvårigheter mellan den offentliga och den privata 
aktören? Om ja, hur löses dessa?    

15. Vilka är de största svårigheterna inom OPS? Kritiska skeden?    

16. Har du något förslag på hur man kan lösa den informationsasymmetri som 
kan uppstå i OPS?    

 

 

 
 


