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Abstract 

The study should provide indications of risks and distribution of risks in transport 

infrastructure projects where OPS is used as a financing mechanism. Previous research has 

almost exclusively focused on the state aspect of the issue and this study aims to provide a 

broader picture where a private actor also can share its opinion. The study has a qualitative 

approach and the acquired theory has been examined against an empirical study in the form of 

interviews. 

In order to discuss the risks of OPS as a financing mechanism, there must be a clear definition 

of what OPS is, such a definition is not currently available. There has been a number of 

different explanations as to how this type of alternative funding should look, but not a clear 

pattern has yet been established. The risks are very project-specific, but with the overall trend 

that the risk allocation depends on how big the profit is expected to be in the project. The 

greater the profit, the greater the risk the private operator is prepared to take. Social benefit 

also plays a central role in the risk allocation. The public sector tends to take greater risks 

when the specific project is considered to be of great public benefit. 

Keywords: Public Private Partnership, risk management, uncertainty, Arlandabanan, 

infrastructure, financing 

 



 

II 

Sammanfattning 

Studien ska ge indikationer på hur risker och riskfördelning ser ut i transportinfrastruktur 

projekt där OPS används som finansieringsmekanism. Tidigare forskning har nästan 

uteslutande fokuserat på den statliga aspekten av frågeställningen och denna studie ämnar ge 

en bredare bild där även en privat aktör får delge sin uppfattning. Studien har ett kvalitativt 

angreppssätt och den insamlade teorin har granskats mot en empirisk undersökning i form av 

intervjuer. 

För att kunna föra diskussionen om risker kring OPS som finansieringsmekanism måste det 

finnas en definition om vad OPS är, en sådan definition finns inte i dagsläget. Det har 

uppkommit en rad olika förklaringar på hur denna typ av alternativ finansiering ska se ut utan 

att något tydligt mönster har kunnat fastställas. Riskerna är mycket projektspecifika men med 

den genomgående trenden att riskfördelningen är beroende av hur stor vinstavkastningen 

förväntas bli i projektet. Ju större vinstavkastning, desto större risk är den privata aktören 

beredd att ta. Samhällsnyttan har också en central roll i riskfördelningen. Den offentliga 

aktören tenderar att vara mer benägen att ta stora risker då det specifika projektet anses ha stor 

samhällsnytta. 

Nyckelord: Offentlig Privat Samverkan, riskhantering, osäkerhet, risk, Arlandabanan, 

infrastruktur, finansiering 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel förklaras varför det är relevant att undersöka forskningsfrågan.  

1.1 Bakgrund till studien 
 

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och en konsekvens av detta är att 

mycket av varutillverkningen sker utanför storstäderna. Detta bidrar till att 

trafikinfrastrukturen måste fungera väl, både för persontrafik och för godstrafik. 

Trafikinfrastrukturen är i en ständig utveckling och det finns många faktorer som påverkar 

denna förändringsprocess och de investeringsbeslut som tas. Handelsströmmarna blir allt mer 

globala, befolknings strukturerna förändras med en ökad invandring och en omställning till 

mer hållbara energialternativ är vitala beståndsdelar för den framtida utvecklingen. I Sverige 

är det staten som tar beslut om hur investeringarna ska genomföras och den nationella planen 

för transportsystemet mellan åren 2014-2025 innehar investeringar på drygt 520 miljarder 

kronor. Utav denna investering är det ca 281 miljarder som ska gå till utveckling av 

transportinfrastrukturen. Av trafikverkets kapacitetsutredning täcker detta endast en del av de 

projekt som är anses vara viktiga. Det kommer att finnas projekt som är av nationellt intresse 

som inte kommer kunna genomföras inom den nationella planen. Därmed behövs det andra 

typer av investeringsalternativ för att möta upp det behovet. Ett av de alternativen för att 

lyckas investera mer i infrastrukturen är via Offentlig-Privat Samverkan 

(Infrastrukturkommissionen 2015). Offentlig-Privat samverkan kommer hädanefter benämnas 

som OPS. 

 

Kapitalet för att investera i infrastruktur kommer i det flesta fallen från skattemedel från 

skattebetalarna. För att finansiera projekten belastas stadsbudgeten som en utgift vid 

investeringstillfället, en så kallad anslagsfinansiering. Detta betalas sedan med de löpande 

intäkterna som staten har. Kostnaderna är därför störst i början av projektet och mindre i 

slutet. OPS som finansieringsalternativ innebär att infrastrukturprojekt finansieras med privat 

kapital upplånat på den privata kapitalmarkanden. Betalningen sker kontinuerligt efter att 

projektet är klart och anläggningen levererats till beställaren och kan bestå av statliga medel 

eller intäkter som anläggningen levererat. Detta innebär att kostnader fördelat jämt över 

anläggningens livscykel och knyts också till den generationen använder den. (Nilsson, 2009) 

OPS som finansieringsmekanism gör det också möjligt att bygga mer infrastruktur än vad som 

annars inte skulle vara möjligt då det inte krävs en initial investeringskostnad eftersom 

kapitalkostnaderna är utspridda över hela projektets livstid. Jämförelsen om finansieringen till 

ny infrastruktur ska genomföras via den offentliga sektorn eller ett upplägg med OPS är inte 

relevant längre. En mer realistisk jämförelse chansen att bygga med ett OPS-upplägg eller inte 

bygga något alls (Yescombe 2007). 

 

Det är inte bara behovet av nya metoder för finansieringen som banar vägen för OPS. 

Produktivitetsutvecklingen per arbetad timme har i Sverige på 20 år ökat med 87 % för 

industrin. Detta är mellan åren 1995-2005 och avser ekonomin som helhet. Byggbranschen 

har dock inte uppvisat någon produktivitetsutveckling över huvud taget (Trafikutskottet 

2007). Fokus på effektiviteten i samband med infrastrukturprojekt har därmed ökat. Historiskt 
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sett har genomförandeentreprenader varit den dominerande entreprenadformen inom 

infrastrukturen. Men för att uppnå en högre effektivitet i framförallt produktionen har 

trafikverket i större utsträckning än tidigare börjat använda sig av totalentreprenader. Det har 

då påvisat en utveckling men trafikverket pekar ändå på ett fortsatt helhetsåtagande och mer 

långsiktiga samarbeten. Detta skulle i sin tur kunna leda till att ett livscykelperspektiv genom 

hela byggprocessen och på så sätt minska drift och underhållskostnader, en central del inom 

OPS (Infrastrukturkommissionen 2015). 

 

Förekomsten av OPS grundar sig i flera olika faktorer. Det handlar dels om att staten inte 

besitter all den kunskap som den privata sektorn gör och detta leder då till att kreativitet och 

entreprenörskap kan gå förlorat (Ahadzi, Bowles 2004). En annan viktig del till uppkomsten 

av OPS är möjligheten att allokera risker så att den som bäst kan bära risken faktiskt bär den. 

Allt eftersom det blir vanligare med Offentlig-Privat Samverkan, förflyttas 

ansvarsfördelningen och beslutsprocesserna som förut helt och hållet var statens uppgift. 

Europeiska investeringsbanken (IEB) har investerat i mer än 100 OPS-projekt i de flesta 

länder runt om i Europa. En totalsumma på utbetalade lån på över 15 miljarder euro. Risker 

kopplade till dessa typer av investeringar får därför en avgörande roll (Medda 2006). 

1.2 Problemformulering 
 

Debatten kring OPS som finansieringsmekanism har präglats av både positiva och negativa 

influenser. Dock finns det begränsad kunskap om de risker som är kopplade till finansieringen 

av projekten. De flesta studier som har gjorts omfattar endast den offentliga sidans perspektiv. 

Avsikten med studien är att komma fram till vilka risker som finns kopplade till denna typ av 

finansiering, hur de ska fördelas mellan offentligt och privat aktör samt om riskerna skiljer sig 

något mot en traditionell finansiering.  

1.3 Syfte 
 

Studien syftar till att ge en sammanställning av vilka risker som kan uppkomma genom att 

finansiera transportinfrastrukturprojekt med en OPS-lösning i jämförelse med en traditionell 

finansiering, samt ge indikationer hur de fördelas mellan offentlig och privat aktör. 

1.4 Avgränsningar 
 

Infrastruktur är ett brett begrepp som innehåller en rad olika kategorier. Studien är begränsad 

till transportinfrastruktur eftersom det är inom detta segment som de flesta OPS-projekt har 

ägt rum. Inom transportinfrastruktur är studien avgränsad till att omfatta väg- och 

järnvägsprojekt.  

 

Juridiska aspekter såsom lagen om offentlig upphandling (LOU) har inte behandlats. Inte 

heller skatte- eller momsfrågor har utretts. 

 

Intervjuerna är avgränsade till två representanter från ett privat företag och två representanter 

från trafikverket, däremot har inte representanter från kommuner tagits i beaktning.  
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1.5 Källkritik 
 

Den vetenskapliga referensramen är huvudsakligen baserad på vetenskapliga artiklar från 

databaserna Summon, Emeldersight och Google Scholar samt böcker från biblioteket på 

Högskolan i Borås. Detta bedöms som trovärdigt material trots att sekundära källor från flera 

led av forskare kan färga bilden av materialet. Den empiriska delen består av intervjuer som 

ska implementera oundviklig sekundärdata med aktuell primärdata.   

 

Viss kritik kan föras till källor som i vissa fall är över ett decennium gamla. Detta trots att 

begreppet OPS är relativt nytt. Dessutom är en stor del av källorna rapporter som låtits utföras 

av staten. Det finns alltså ett tydligt syfte till publicering och materialet kan därför anses vara 

aningen styrt. 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 1 - Introduktion. I detta kapitel förklaras varför det är relevant att undersöka 

forskningsfrågan.   

Kapitel 2 - Metod. Här redovisas de metoder som används i studien. Här framgår hur 

referenserna till studien söktes upp samt vilket arbetssätt som genomförts. 

Kapitel 3 - Teori och vetenskaplig referensram. I detta kapitel beskrivs vad som gjorts tidigare 

inom området och de teorier som används för att lösa frågeställningen. 

Kapitel 4 - Nulägesbeskrivning- I detta kapitel beskrivs Arlandabanan som i detta 

examensarbete har använts som fallstudie för att undersöka forskningsfrågan.  

Kapitel 5 - Analys. I detta kapitel beskrivs det resultat som framkommit genom de intervjuer 

som genomförts i studien. 

Kapitel 6 - Diskussion. I detta kapitel tolkas och tyds de resultat som framkommit i analysen 

Kapitel 7 - Slutsats. I detta kapitel besvaras den inledande problemformuleringen  
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2 METOD 
Här redovisas de metoder som används i studien. Här framgår hur referenserna till studien 

söktes upp samt vilket arbetssätt som genomförts. 

2.1 Metodval 
Vid val av metodik har det tagits hänsyn till studiens karaktär och syfte. En abduktiv ansats i 

kombination med en kvalitativ studie har valts för detta examensarbete. Detta eftersom en 

abduktiv ansats syftar till att blanda befintliga teorier med observationer. Denna typ av ansats 

har setts som en nödvändighet då examensarbetet syftar till att utreda de risker som återfinns 

inom OPS som finansieringsmekanism. Men också för att undersöka den generella 

uppfattningen om OPS. (Bryman 2011) 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Vid initieringsfasen av studien påbörjades en grundlig litteraturstudie för att få en så bra 

helhetsuppfattning som möjligt utav OPS. Cirka 25st rapporter och artiklar söktes upp. De 

nyckelord som användes i sökningarna var främst OPS, PPP, osäkerhet, risk, Arlandabanan, 

infrastruktur och transportinfrastruktur. Dessa artiklar delades lika mellan parterna som 

skriver detta examensarbete och lästes sedan grundligt. Därefter gjordes muntlig återberättelse 

av studierna för att validera att det som stod i dessa artiklar var av liknande karaktär, alltså om 

den generella uppfattningen av OPS var densamma. De motsättningar eller olikheter som 

återfanns noterades och studerades ytterligare i smalare vetenskapliga artiklar kring just dessa 

specifika områden.  

 

Efter den grundläggande litteraturstudien började problemformuleringar diskuteras och en 

inriktning på studien valdes - Risker kring OPS som finansieringsmekanismen. När denna 

inriktning valts gjordes ytterligare litteraturstudier på fler rapporter och artiklar som var något 

smalare i sin karaktär och mer inriktade mot bl.a. risker, finansiering av infrastrukturprojekt 

och OPS i sin helhet. Många av de redan studerade vetenskapliga artiklarna studerades även 

mer i detalj kring den valda inriktningen. Även myndighet- och branschrapporter kring OPS 

studerades. Ett urval av de funna vetenskapliga artiklarna gjordes för att sedan använda dessa 

till att utforma referensramen (Höst, Regnell, Runeson 2006).   

 

En struktur för rapporten gjordes i Word och områden som ansågs viktiga att beröra användes 

som rubriker. Utformningen av den teoretiska referensramen var det första som påbörjades i 

skrift. Detta eftersom denna utformning skulle ligga till grund för både intervjuguiden, men 

också för resterande del av rapporten. De rubriker som satts upp delades lika mellan oss som 

utför detta examensarbete. Därefter skrevs det innehåll som återfinns i den teoretiska 

referensramen baserat på de vetenskapliga artiklar samt rapporter från bransch- och 

intresseorganisationer som uppkom i litteraturstudien.  

 

När den teoretiska referensramen var färdig utformades en intervjuguide. En mer specifik 

genomgång av hur denna intervjuguide utformades återfinns under kapitel 2.4.1. Den externa 

handledaren för detta examensarbete föreslog två intervjurespondenter för att representera den 
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privata aktören. Ett mail med intervjuguide och förfrågan om intervju skickades ut till dessa 

två personer som i sin tur också vidarebefordra mailet till ytterligare två personer då de ansåg 

att dessa hade en fördjupad kunskap inom OPS. Detta resulterade i att två stycken tackade nej 

till intervju och två stycken tackade ja. Därefter bestämdes datum och tid för intervju. För att 

få intervjutillfälle med den offentliga aktören ringdes trafikverkets växel som föreslog två 

personer som hade bred kunskap inom ämnet OPS. Ett mail skickades ut till dessa personer 

med intervjuguide och förfrågan om intervjutillfälle där båda tackade ja. En mer specifik 

genomgång av intervjuerna återfinns under kapitel 2.4. 

 

Intervjuerna spelades in och sammanfattades därefter i text för att kunna analyseras mer 

överskådligt. Analysen är sedan baserad på det som framkommit av respondenterna i 

intervjuerna. I Analysen refereras dessa till Respondent 1 (R1), Respondent 2 (R2), 

Respondent 3 (R3) och Respondent 4 (R4). Varav respondent 1 och 2 representerar den 

privata sektorn och respondent 3 och 4 representerar den offentliga sektorn. 

 

En jämförelse av den teoretiska referensramen och analysen gjordes för att utvärdera om 

några avvikelser fanns, men också om det fanns några generella mönster. Denna utvärdering 

gjordes även mellan respondenternas svar. 

 

De avvikelser och mönster som återfinns diskuteras i kapitel 6. Av denna diskussion har sedan 

slutsatser kring studien utformats och dessa återfinns under kapitel 7. 

2.3 Litteraturstudie 
 

Ett brett teoretiskt spektra har eftersträvas när studien utförts. Där av bygger detta 

examensarbete på litteratur i form av böcker från bibliotek, vetenskapliga artiklar men också 

rapporter från myndigheter och andra intresseorganisationer. En strävan i examensarbetet har 

varit att ha en hög andel akademiska studier som underlag. Dock förekommer facklig 

litteratur i detta examensarbete. Detta eftersom en mer praktisk framställning av OPS har 

ansetts vara en viktig faktor. 

 

Ambitionen har varit att använda så ny och aktuell information som möjligt för att spegla den 

i nuläget aktuella situationen kring OPS och de risker som återfinns i 

finansieringsmekanismen. Dock har även äldre studier använts bl.a. för att spegla de 

genomföra OPS-projekten i Sverige. Detta eftersom det finns begränsad tillgång till studier på 

nyare fullföljda OPS-projekt i Sverige i dagsläget. Mer klassiska vetenskapliga artiklar har 

också använts i teoridelen för att kunna upprätta en godtagbar teoretisk referensram. 

Dessutom är OPS fortfarande nytt i Sverige och än så länge har inte så mycket forskning att 

tillgå och det som finns är ofta på beställning av den offentliga sektorn. Detta speglas då i den 

forskningen som har gjorts och till viss del även i denna studie då det är mycket av dessa 

rapporter som ligger till grund för analysen. 

 

Den litterära studie som gjorts har begränsats till det svenska samhället och det har inte gjorts 

någon jämförelse men andra länder som ligger före Sverige i arbetet som OPS som 
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exempelvis England. Detta innebär att analysen speglar den inställning som finns i svenska 

samhället har av OPS. Detta har gjort att tillgången på forskning blivit mindre och 

möjligheten att ta del av forskning som gjorts i andra länder har blivit begränsad.  

 

De databaser som använts för litteratursökningen har främst varit Emerald Insight, DiVA och 

Libris. Ett annat verktyg som använts för databassökningar är Google Scholar. 

2.4  Intervjuer 
 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär, vilket är grunden för en kvalitativ studie. 

Frågorna till intervjun, samt ett underlag skickades ut till respondenterna en vecka i förväg för 

att ge möjligheten till förberedelser. Intervjuerna är anonyma tillsvida respondenten inte ger 

sitt medgivande för att dennes namn får användas i examensarbetet (Bryman 2011).  

2.4.1 Utformande av intervjuguide 
 

När intervjuguiden och intervjufrågorna utformades har det lagts mycket vikt vid att det inte 

får förekomma ledande frågor eller påståenden samt att frågorna inte hindrar respondenten 

ifrån att uttrycka alternativa synsätt eller idéer. Detta eftersom det skulle strida emot den 

allmänna uppfattningen om hur kvalitativ forskning ska bedrivas. Intervjuguiden och 

intervjufrågorna har utformats i både uttryck och ordningsföljd så att frågeställningarna i 

studien kan besvaras, men också för att ge en uppfattning om vad respondenten ser och 

upplever som viktigt. Det finns också en flexibilitet i flödet av intervjufrågorna. Detta för att 

det ska ges utrymme för en naturlig fallenhet att mer fritt komma in på de olika områden som 

studien berör. (Bryman, Bell, 2011) 

 

Intervjuguiden har utarbetats utifrån det teoretiska ramverk som återfinns i detta 

examensarbete. Där både facklitteratur, rapporter från myndigheter och intresseorganisationer, 

samt vetenskapliga artiklar ingår. 

2.4.2 Val av intervjurespondenter 
 

Eftersom studien i detta examensarbete är kvalitativ lämpar sig intervjuer för att genomföra 

den datainsamling som är önskvärd. Eftersom att området kring OPS är av speciell karaktär 

och innefattar både privata- och offentliga aktörer har valet gjorts att intervjua båda aktörer. 

Intervjuerna har gjorts med fyra olika respondenter som har bred kunskap inom området för 

OPS. Detta eftersom de frågor som ställs i intervjun är av sådan karaktär att de kräver 

kunskap inom området för att kunna besvaras. Intervjuerna är jämnt fördelade över de privata- 

och offentliga aktörerna. Detta för att få en så trovärdig och äkta respons inom området för 

OPS som möjligt (Bryman, Bell, 2011). 

2.4.3 Intervjugenomförande 
 

Intervjuguiden skickades ut en vecka innan planerat genomförande av intervjun för att ge 

möjlighet till förberedelser. En semi-strukturerad intervju genomfördes där specifika frågor 



 

- 8 - 

 

och teman berörs. Valet av denna form av struktur grundar sig i att syftet är tydligt och 

därmed är en semi-strukturerad intervju att föredra (Bryman 2011). 

 

Intervjuerna med privat aktör genomfördes via telefonsamtal med videouppkoppling genom 

Lync. Samtalen spelades in och en intervjuare tog anteckningar.  

2.4.4 Analys av intervjumaterial 
 

Eftersom samtalen spelades in fick författarna möjlighet att i efterhand lyssna på 

intervjumaterialet och sammanställa detta i en löpande text. Efter att detta var färdigställt 

sammanfattades alla intervjuer till att innehålla det som var mest unikt och framträdande för 

varje respondent. Längre uttalanden som respondenterna gjort kortades då ner och 

konkluderades. Det fanns möjlighet att kontakta respondenterna för förtydliganden kring 

deras yttranden men eftersom inspelningar gjordes under samtalen blev inte detta nödvändigt. 

Som ett sista steg i analysen av intervjumaterialet gjordes en jämförelse mellan de olika 

intervjuerna för att hitta eventuella, generella mönster (Bryman, Bell, 2011). 

2.5 Kvalitet 
 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att avgöra kvaliteten på en 

forskningsstudie. Validitet avser att utreda om det som undersöks är relevant i sammanhanget 

och reliabilitet handlar om att det som undersökt görs på ett tillförlitligt sätt. Definitionerna 

har sitt ursprung i kvantitativa studier och det kan vara bättre i kvalitativa studier att använda 

begreppen trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan delas in i fyra delbegrepp såsom 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till att styrka och konfirmera. 

Tillförlitlighet innebär att den forskning som gjorts har följt de gällande regler som finns och 

att de inblandade personerna i forskningen får ta del av det som sagts för att bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten rätt. Överförbarheten innebär att det ges tydliga förklaringar 

till vad som ingår i en kultur, detta för att sedan kunna avgöra hur överförbara resultaten är på 

en annan miljö. Pålitligheten innebär att rapporten tydligt redovisar hur forskningen gått till. 

Att kunna styrka och konfirmera forskningen innebär att forskaren inte har tagit egna 

värderingar påverkat utförandet. Äkthet som ett kriterium för att avgöra kvaliteten innebär att 

forskningen ger en rättvis bild av det som undersökts. (Bryman 2011) 

 

Det har genomförts en rad åtgärder för att säkerhetsställa studiens trovärdighet och äkthet. 

Studien har genomförts enligt de regler som finns och resultaten redovisas för alla inblandade 

parter i studien. Genom citat och uttömmande redogörelser av respondenternas svar har så har 

informationen om verkligheten blivit så detaljerad som möjligt. Det har inte funnits några 

personliga värderingar medvetet som påverkat forskningen eller resultaten i studien, men med 

insikten att forskningen inte kan vara fullständigt objektiv. För att få en så rättvis bild som 

möjligt av verkligheten har intervjupersoner valts ut från både privat och offentlig sida, med 

olika befattningar för att undvika en snedvridning av resultatet.  
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3 TEORI OCH VETENSKAPLIG REFERENSRAM 
 

I detta kapitel beskrivs vad som gjorts tidigare inom området och de teorier som används för 

att lösa frågeställningen. 

3.1 Transportinfrastruktur 
 

Infrastruktur är bland annat vägar, järnvägar, sjukhus, kraftverk och flygplatser som består av 

ett system av olika anläggningar som utgör en grund för att produktion ska fungera och 

tillgodoses (NE, 2011). Transportinfrastrukturen delas ofta in i de fyra olika trafikslagen 

vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart (Infrastrukturkommissionen, 2015). 

 

Transportinfrastruktur karakteriseras ofta av långa investeringsperioder och det leder till att 

kapital binds under en lång tid. Livslängden för de flesta projekten är upp mot 30-40 år, men 

vissa kan vara upp mot 100 år. Detta innebär att beslut som fattas måste vara noggrant 

övervägda, speciellt beslut kring investeringar. Fattas felaktiga beslut kan det leda till att de 

ekonomiska resurserna fördelas på fel sätt och detta kan då bli mycket kostsamt. Eftersom 

infrastrukturprojekt ofta har dessa egenskaper har det funnits argument för ett offentligt 

uppförande och ägande (Infrastrukturkommissionen, 2015). Även om statens roll i 

transportinfrastrukturen idag är mycket stor så en medveten utveckling börjat ske där de 

privata aktörerna får ta ett större ansvar och ha en större roll i projekten. (Hasselgren, 2013) 

 

3.2 Finansiering av transportinfrastruktur 
 

I dagsläget finansieras transportinfrastrukturen till den största delen via statliga anslag. Detta 

innebär att statsbudgeten belastas som en utgift vid investerings tillfället. Detta betalas sedan 

med de löpande inkomster som staten har, vilket till största delen är skatter. Enligt 

budgetlagen (2011:203) är det huvudsakliga skälet för anslagsfinansiering av 

transportinfrastruktur att investeringarna underkastas samma budgetprövning som andra 

utgifter.  

 

Ett annat starkt motiv till varför finansieringen huvudsakligen sker via statliga anslag är att 

riksdagen får större möjlighet att påverka och får en bättre översikt än vid lånefinansiering, 

som är alternativet till anslagsfinansiering. Lånefinansiering skapar dessutom ett mindre 

handlingsutrymme för framtida investeringar då anslagsmedlen används för att betala ränta 

och amortering. (Riksrevisionen, 2012). Det finns alltså en risk att det skapas en illusion om 

att budgeten är mindre ansträngd än vad den egentligen är (Infrastrukturkommissionen, 

2015).  Däremot har frågan om en alternativ finansiering av Sveriges transportinfrastruktur 

aktualiserats eftersom behovet av en utveckling är stort och de offentliga medlen är 

förhållandevis små (Riksrevisionen, 2012) 

 

Lånefinansiering som en alternativ metod för att täcka kapitalbehovet i infrastrukturprojekt är 

ett undantag från budgetlagen (2011:203). Det finns emellertid två olika lösningar för att 

finansiera infrastrukturprojekt på detta sätt, lån i riksgäldskontoret eller lån på den privata 
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kapitalmarknaden (Infrastrukturkommissionen, 2015). Riksgäldskontoret, eller riksgälden, är 

statens interna bank och finansförvaltning med mål att bidra till en finansiell stabilitet 

(Riksgälden, 2017).  

 

Anledningen till att en alternativ typ av finansiering uppstår är att en investering måste 

tidigareläggas, att det finns en underliggande intäktskälla eller att projektets storlek är större 

än vad statens anslag mäktar med. Riksdagen måste enligt budgetlagen (2011:203), om något 

av skälen är uppfyllda, acceptera och besluta om den alternativa finansieringen. Lånet från 

riksgälden måste på något sätt återbetalas. Detta sker antingen via statliga anslag eller via 

trängselskatt och brukaravgifter, det sistnämnda alternativet har haft en stor roll i 

transportinfrastrukturen med bland annat Förbifart Stockholm och Västsvenska paketet i 

Göteborg. För att finansiera transportinfrastruktur från upplåning på den privata marknaden 

krävs det en samverkan mellan det offentliga och det privata (Infrastrukturkommissionen, 

2015). 

3.3 Entreprenadformer 
 

I Nationalencyklopedin är den formella definitionen av en entreprenad: åtagande av ett 

företag att för beställare utföra visst större arbete, särskilt avseende byggnad eller annan fast 

anläggning, t.ex. bro [NE, 2011]. Det finns två olika typer av entreprenadformer, 

utförandeentreprenad och totalentreprenad. Vidare finns dessa entreprenadformer i olika 

varianter. Dessutom är funktionsentreprenad en vidareutveckling som tillkommit på senare tid 

(Banverket, VTI, Vägverket, 2007). De olika entreprenadformerna och entreprenörens 

åtagande beskrivs även i figur 1. Där framgår att OPS är en förlängning av de tidigare 

traditionella entreprenadformerna. OPS som entreprenadform beskrivs mer ingående i nästa 

kapitel.  

 

1. Utförandeentreprenad. 

Ett kännetecken för utförandeentreprenader är att varje moment upphandlas separat under 

projektets livscykel (Nilsson, 2009). I utförandeentreprenader står beställaren för 

projekteringen. Entreprenörens ansvar blir enbart själva byggandet (Dansbo, 2004). Detta har 

tidigare varit en vanlig entreprenadform för projekt inom transportinfrastruktur. Eftersom 

entreprenören får förhålla sig till förutbestämda arbetsmoment bli risktagandet lågt och 

möjligheten till att bidra med teknisk kompetens och innovationer har visat sig vara svårt 

(Banverket, VTI, Vägverket, 2007). 

 

2. Totalentreprenad 

I en totalentreprenad står beställaren för programhandlingar och handlar dessutom upp 

entreprenörer som i sin tur ansvarar för projektering och byggande. Inom 

transportinfrastruktur börjar denna entreprenadform bli mer vanlig. Eftersom entreprenören 

kommer in i ett tidigare skede i byggprocessen ges det i denna entreprenadform större 

möjlighet att vara med och påverka för att komma fram till de bästa lösningarna.  (Banverket, 

VTI, Vägverket, 2007). 
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3. Funktionsentreprenad. 

Funktionsentreprenader kännetecknas av att entreprenören genomför både detaljprojektering 

och byggande. (Nilsson, 2009). En funktionsentreprenad liknar till stor del en totalentreprenad 

men med skillnaden att beställaren efterfrågar en funktion snarare än ett visst utförande. Detta 

innebär att entreprenören får ett större risktagande, men får också möjlighet att bidra med 

teknisk kompetens och innovationer i ännu större utsträckning än i de andra 

entreprenadformerna (Banverket, VTI, Vägverket, 2007). 

 
Figur 1. Entreprenadformer - Entreprenörens åtagande. (Banverket, VTI, Vägverket, 2007) 

3.4 OPS 
 

OPS ses ofta som en förlängning av en funktionsentreprenad, med skillnaden att 

finansieringen dels eller helt är privat (Nilsson, 2009). Den offentliga sektorn går in i ett 

samarbete med den privata aktören, som kan vara ett projektbolag eller ett konsortium, och 

upphandlar en nyckelfärdig anläggning. Den privata aktören har alltså en total funktion och 

ansvarar för att leverera och sköta driften för anläggningen. Därför är avtalstiden ofta mycket 

längre än vad den skulle vara med en traditionell entreprenadform och kan sträcka sig mellan 

25-40 år. Som presenteras i figur 2 nedan så har parterna ett nära samarbete med 

projektbolaget och det är av stor vikt att alla aktörer har gemensamma mål och ett ömsesidigt 

långsiktigt intresse (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 
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Figur 2. OPS och dess samverkansparter. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009) 

I det avtal som skrivs mellan den offentliga och den privata aktören framgår inte hur 

anläggningen i fråga ska byggas utan det är funktionen av anläggningen som preciseras. Detta 

medför ett livscykeltänk för den privata aktören som då måste ta ställning till om 

anläggningen ska byggas billigt med konsekvenserna att det kan bli kostsamt att underhålla 

driften eller om kostnaderna ska tidigareläggas för att eventuellt undvika höga 

underhållningskostnader i framtiden (Nilsson, 2009) 

 

En av de största drivkrafterna för OPS är att anpassa byggandet av infrastruktur till de 

ekonomiska utmaningarna och kraven på effektivisering i arbetsflöde och resursutnyttjande. 

De största drivkrafterna delas ofta in i 3 olika områden (UFOS, 2009). 

 

1. Ökad effektivitet 

Dels ska genomförandet dra ner den totala tiden för projektering, byggande och underhåll 

vilket ger en större effektivitet. Detta beror bland annat på att projektbolaget får betalt löpande 

när anläggningen levererats vilket leder till att det sällan blir förseningar. Dessutom har 

projektbolag ett intresse av att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt då de privata 

intressenterna har lönsamhetskrav som måste uppfyllas (UFOS, 2009).  

 

     2. Finansiella drivkrafter 

Kostnaderna sker löpande och är relativt förutsägbara. För den offentliga aktören krävs inte 

heller någon initial investering. Betalningen sker efter det att anläggningen levererats så länge 

kvalitetsmålen uppfylls enligt överenskommelse (UFOS, 2009).  
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-Private Equity bolag
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     3. Innovationer 

Eftersom den privata aktören har ett livscykeltänkande ökar möjligheten till att vilja söka nya 

lösningar på gamla problem. De långa avtalstiderna som vanligen följer ett OPS-projekt ger 

bättre förutsättningar till andra angreppssätt än vad som använts tidigare i form av tekniska 

innovationer och en optimering av de totala livscykelkostnaderna (UFOS, 2009). 

3.5 OPS som finansieringsmekanism 
 

En av drivkrafterna bakom OPS är att det skapar en ny finansieringskälla för 

infrastrukturprojekt där finansieringen är helt eller delvis privat lånefinansiering. Detta sker 

genom att ett projektbolag lånar pengar för att genomföra investeringen, projektbolaget måste 

använda sig av dels eget kapital och dels kommersiella lån (Banverket, VTI, Vägverket, 

2007). 

 

OPS ger en högre finansieringskostnad än vid traditionell finansiering via statliga anslag. 

Detta beror på att den offentliga sektorn ses som en större säkerhet för bankerna på grund av 

de ständigt inkommande intäkterna i form av skatter som säkerhetsställer 

återbetalningsförmågan. Privata låntagare bedöms ofta som mer osäkra och får därför en 

högre ränta. Det förekommer dock att den privata aktören använder den offentliga aktören i 

OPS-avtal som en säkerhet och därmed minskar risken och även räntan. Dessutom är delar av 

finansieringen eget kapital från den privata aktören (UFOS, 2009). Detta riskkapital brukar 

utgöra ungefär 10-20% av investeringskostnaden och är “dyrare” än lånat kapital i den 

mening att det krävs en avkastning på de pengarna som är högre än räntan för lånat kapital. 

Den privata aktören bör ta den yttersta risken för projektet och även fast det blir dyrare med 

ett högre riskkapital är det ofta vanligt att det inte är alltför liten del av den totala 

investeringen (Trafikanalys, 2016).  

 

Som tidigare nämnt betalas huvuddelen av investeringarna för transportinfrastruktur med 

varje års anslag. Istället för att pengarna fördelas över en längre tidsperiod bekostas 

investeringarna det år pengarna förbrukas (Nilsson, 2009). Utöver anslag, eller som det också 

kallas direkt avskrivning, finns det också två andra sätt att finansiera transportinfrastruktur. 

Upplåning hos riksgälden eller privat finansiering (Trafikutskottet, 2007). De tre figurerna 

nedan belyser skillnaderna i de olika sätten att investera i transportinfrastruktur. Exemplen 

utgår från ett projekt som antas kosta 100 miljoner kronor och som färdigställs på ett år och 

har en ekonomisk livslängd på 5 år. Anläggningen kommer sedan att kosta 5 miljoner kronor 

per år att underhålla. Genom detta exempel illustreras hur statsbudgeten belastas på olika sätt 

beroende på vilken modell som används. 
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Figur 3. Traditionell direktavkastning, belastning av budgeten mellan åren 2000-2005. 

Genom anslag, figur 3 belastas statsbudgeten med hela investeringskostnaden första året och 

sedan tillkommer endast underhållet de kommande fem åren  (Nilsson, 2009). 

 

 
Figur 4. Upplåning hos riksgäldskontoret, belastning av budgeten mellan åren 2000-2005. 

Figur 4 visar istället hur budgeten belastas genom lån från riksgälden. I detta exempel lånas 

hela beloppet upp det första året, det vill säga 100 miljoner kronor. Därefter sker en 

återbetalning med 20 miljoner kronor per år och dessutom tillkommer ränta och underhåll 

som antas ligga runt 5 %. Därför blir budgetbelastningen något mer än 25 miljoner kronor 

första året och sjunker sedan med tiden (Nilsson, 2009). 
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Figur 5. Projektfinansiering via OPS-bolag, belastning av budgeten mellan åren 2000-2005. 

 

Figur 5 illustrerar en modell för hur finansieringen kan se ut via ett projektbolag. Den privata 

parten står i detta fall för den initiala investeringen och detta betalas sedan tillbaka via 

statsbudgeten. Även i detta fall är återbetalningen 20 miljoner kronor per år. Underhållet 

ligger också på samma kostnad. Räntan blir dock lite högre och antas ligga på 6 %, med 

hänsyn till vad som tidigare nämnts angående den något högre kostnaden för privata 

finansiärer (Nilsson, 2009). 

 

Den stora skillnaden mellan att finansiera ett projekt via lån från riksgälden och finansiering 

på den privata marknaden är att via ett OPS-upplägg redovisas detta inte som en skuld i 

nationalräkenskaperna. Detta trots att betalningsåtagandet från statens sida är av liknande 

beskaffenhet. Detta är en av anledningarna till att OPS har fått ett stort genomslag i många 

länder idag, eftersom det bokföringsmässigt inte påverkar storleken på statsskulden. En annan 

anledning som belyser varför en övergång från principen i figur 3 till principen i figur 4 och 5 

kan vara fördelaktig, är för att slippa den initialt höga investeringskostnaden som sker via 

anslag. Att istället låta betalningarna spridas ut på många år skapar statsfinansiellt utrymme 

och ger möjligheter att investera i andra tillgångar. En motsatt effekt som kan ske om inte 

kostnaderna sprids ut över hela projektets livscykel är att andra investeringar trängs undan 

(Nilsson, 2009). 

 

3.5.1 Ersättningsformer 

 

Från projektbolagets sida måste kostnaderna för investering, drift och underhåll täckas av ett 

flöde av intäkter. I det ovanstående exemplet har detta flöde av intäkter varit ersättning från 

staten. Denna kontraktskonstruktion kallas tillgänglighetsbaserad ersättning, det vill säga att 

statliga anslag betalas ut kontinuerlig ersättning efter uppfyllandet av överenskomna 

kvalitetskrav (Infrastrukturkommissionen (2015).  
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Det andra alternativet för att få ett kontinuerligt flöde av intäkter är att via ett 

koncessionsavtal ta ut brukaravgifter (Infrastrukturkommissionen (2015). Detta är en så kallad 

efterfrågebaserad modell. Skuggtullar och intressentfinansiering räknas med i denna typ av 

intäktsström (Trafikanalys, 2016) (Banverket, VTI, Vägverket, 2007). 

3.5.2 Finansiärer 
 

Det finns många olika aktörer på marknaden som är intresserade av att vara med och 

finansiera infrastrukturprojekt i dagens samhälle. Ofta beror de tillgängliga finansiärerna på 

vilken riskprofil som återfinns i OPS-projekten. Olika typer av projekt attraherar olika typer 

av finansiärer. Desto högre risk som återfinns i projektet desto högre avkastningskrav kräver 

finansiärerna. Potentiella finansiärer är bland annat: 

 

• Pensionsfonder 

• Försäkringsbolag 

• Banker 

 

I Sverige har första och tredje AP-fonden blivit en lämplig finansiär då de letar efter 

långsiktiga investeringar som bland annat infrastrukturprojekt. Försäkringsbolagens 

inblandning i svenska infrastrukturprojekt har tidigare varit begränsad med hänsyn till 

osäkerheten kring riskbedömningen i projekten, men ses ändå som en rimlig finansiär i 

framtida infrastrukturprojekt. Kommersiella affärsbanker och mellanstatliga 

investeringsbanker bidrar med det mest uppenbara; lånefinansieringen (Trafikanalys 2016). 

3.6 Osäkerhet och risk 
 

Risker kan beskrivas på många olika sätt och används i många olika kontexter, inte minst i 

tekniska och ekonomiska sammanhang (Nilsson, Rydholm, 2016). Ett enkelt sätt att beskriva 

ordet risk på är att det är ett mått av de negativa konsekvenser en framtida händelse kan 

tänkas generera. Det motsatta, alltså om konsekvenserna för en händelse blir positiva, kallas 

för chans (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Kaplan & Garrick har utvecklat en av 

de mest centrala riskdefinitionerna. Denna kallas för risktripletten och definierar risk genom 

svaret på dessa tre frågor som följer: 

 

1. Vad kan hända? 

2. Hur troligt är det? 

3. Vad blir konsekvenserna? 

 

Dessa tre frågor gör att risk definieras antingen av en händelse som i fråga 1, utav en 

uppskattning eller ett antagande i fråga 2, eller genom att beskriva vad konsekvenserna av en 

händelse kan tänkas bli i fråga 3 (Garrick, Kaplan, 1981). 

 

Sveriges kommuner och landsting beskriver i sin rapport om riskhantering vid Offentlig-

Privat Samverkan att arbeta aktivt med risker innebär att: 
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• Inse att något oönskat kan hända. 

• Bedöma sannolikheten för att något oönskat händer. 

• Bedöma konsekvenserna om något oönskat händer. 

• Identifiera åtgärder för att hantera och eventuellt minimera sannolikheten för oönskade 

händelser samt konsekvenserna av dessa (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

3.6.1 Risk i monetära termer 
 

Det går att översätta risk i monetära termer. Alla projekt innehåller risker och de bör också 

beaktas i monetära termer för att få en korrekt investeringsbedömning i ett projekt. Riskerna 

översatta i monetära termer summeras med de andra kostnaderna för projektet. Det finns 

risker som är svåra att värdera i pengar, till exempel konjunkturnedgångar, politisk vilja eller 

förändrad allmän opinion. Dessa bör dock tas med i den övergripande bedömningen. Det finns 

ett behov av att diskutera dessa risker snarare än att värdera dem i pengar (UFOS, 2009).  

 

Risk består av två komponenter; sannolikhet och konsekvens. Riskens värde i pengar varierar 

från projekt till projekt och beror på just de två komponenter som risk består av. En och 

samma risk kan ha olika värde beroende på vad sannolikheten är samt vad konsekvensen blir 

ifall något oönskat skulle inträffa. För att förtydliga detta kan ett exempel vara en försening av 

uppförandet av en byggnad, i detta fall en arena. Skulle arenan behöva vara klar till ett visst 

datum för att en konsert ska hållas i anslutning till detta datum blir konsekvenserna stora, så 

också det monetära värdet för risken. Skulle det dock inte finnas något fast slutdatum för 

färdigställandet av arenan är konsekvensen inte lika omfattande. Dock skulle sannolikheten 

för förseningen kunna bedömas lika för de båda fallen. Där av är det av stor vikt att i tidigt 

skede bedöma hur stort värde konsekvenserna för denna risk är i pengar (UFOS, 2009). 

3.6.2 Risk som handelsvara 
 

Eftersom olika aktörer har olika stora riskkostnader öppnar det upp för möjligheten att handla 

med risk. Marknaden för värdepapper är ett exempel på detta. Där omfördelas risk mellan 

olika aktörer som har hög respektive låg riskkostnad. På så vis kan den totala riskkostnaden 

minskas. Det finns också möjlighet att sprida risken på många aktörer för att minska 

riskkostnaderna. Detta är den grundläggande principen för aktiebolag. I ett aktiebolag finns 

många olika aktörer (aktieägare) involverade som tillsammans delar på riskkostnader. 

Riskkostnaden blir då mindre än om en enskild aktör hade stått för hela riskkostnaden ensam. 

Staten intresserade sig av principen för aktiebolag redan på 1800-talet gällande utbyggnad av 

järnvägar. Skillnaden är att aktieägarna betraktas i detta fall som medborgarna i landet. 

(Hultkrantz, Nilsson, 2004, s.71) 

 

En annan metod för att minska risken är försäkringar. Försäkringstagaren betalar 

försäkringsgivaren för att ta över en risk. (Pindyck, Rubinfeld, 2005, sid. 166) 

Försäkringsgivaren beräknar risken genom att använda statistik för att beräkna hur troligt det 

är att det oönskade ska inträffa. Detta beräknas för varje försäkringstagare. Ju högre antal 

försäkringstagare som ingår i kollektivet, desto mer exakt går det att beräkna att en händelse 
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ska inträffa. Premien som varje försäkringstagare betalar utgår från dessa beräkningar (Svensk 

försäkring, 2012). 

 

Sveriges kommuner och landsting skriver i sin rapport om riskhantering vid offentlig privat 

samverkan att “Den som är bäst lämpad att bära risken bör också göra det”. Det är också 

principen för riskallokering. Riskallokeringen syftar till att fördela rätt risk till rätt aktör 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009, s.27). 

3.7 Risker inom OPS 
 

Ett byggprojekt består av ett antal olika skeden, beroende på i vilket skede bygget befinner sig 

i, till exempel projektering, produktion eller förvaltning så ser riskerna olika ut. 

Finansieringen ses även den som en risk och innehåller varierande riskfaktorer beroende på 

vilken finansieringsmetod som valts. Under hela byggnadens livscykel finns det alltså många 

olika typer av risker att ta hänsyn till. I OPS-projekt är målet att riskerna ska fördelas så 

effektivt som möjligt över hela livscykeln med målet att minska livscykelkostnaderna 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009).  

 

OPS används ofta i kapitalintensiva och/eller komplicerade projekt där offentlig sektor och 

privata aktörer delar på ansvaret och riskerna med utgångspunkt att den som bäst kan bära 

risken och/eller ansvaret också ska göra det. För att denna princip ska fungera i praktiken 

krävs också att risken kopplas samman med möjligheten som finns att styra över den. Detta 

kallas även för rådighet. Med det menas att den som ska bära risken ska ha eller ges bästa 

förutsättningar och möjligheter att hantera den (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

Ett förtydligande exempel på detta är att risker som förknippas med säkerställandet av 

samhällsnytta inte bör förläggas på den privata aktören då den offentliga aktören troligen har 

större och bättre möjlighet att styra och hantera den typen av risker. Det vore också olämpligt 

att lägga en sådan risk på en privat aktör eftersom de inte har mandat eller möjlighet att styra 

över en sådan risk. Skulle det mot förmodan ändå fördelas på den privata aktören är det högst 

troligt att den privata aktören kommer att kräva någon form av kostnadstäckning för detta då 

projektet skulle anses som mer riskfyllt (UFOS, 2009). 

 

Sveriges kommuner och landsting beskriver i sin rapport “Riskhantering vid Offentlig-Privat 

Samverkan, OPS” att det finns två olika typer av risker att ta hänsyn till om OPS används som 

finansieringsalternativ. Dessa är: 

 

• Risker med genomförandelösningen, det vill säga risker som är specifika för OPS och som 

inte återfinns i andra typer av genomförande- eller finansieringsformer. 

 

• Risker som återfinns i själva projektet och under anläggningens hela livs- 

längd, oavsett genomförande- eller finansieringsform. 

 

I rapporten påtalas vikten av att hålla isär dessa två typer av risker. I den första gruppen av 

risker hanteras OPS-specifika risker. Här påtalas att det i tidigt skede är viktigt att ha en idé 

om hur det är tänkt att risker som uppstår ska hanteras och även hur dessa ska minimeras. I 
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den andra gruppen av risker dvs. projektrisker ska riskerna få en värdering för att sedan kunna 

fördelas mellan offentlig sektor och privat aktör. Vikten av att hålla isär dessa två typer av 

risker påtalas eftersom projekt riskerna kan återfinnas oavsett genomförandeform. I en 

avvägning är det därför viktigt att särskilja vilka risker som är OPS-specifika och vilka som 

tillhör projektet som helhet för att inte dra felaktiga slutsatser som kan resultera i att OPS 

väljs bort som genomförandeform. Eftersom OPS som genomförandeform är relativt ny finns 

begränsad erfarenhet, det är långa avtalsperioder samt komplexa tjänster som upphandlas i en 

totallösning och dessutom ska beskrivas med funktionskrav. Dessa delar utgör en risk för OPS 

som genomförandeform (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

 

Med hänvisning till kapitel 3.4 där det beskrevs att lånefinansieringen är högre för de privata 

aktörerna än för den offentliga sektorn, bör de högre finansieringskostnaderna ur den 

offentliga sektorns perspektiv ses som en riskpremie hos OPS-projekten. Det innebär att den 

offentliga sektorn betalar en kostnad för att den privata aktören ska bära en viss risk. De 

fördelar som ges av att lämna över risken är bland annat effektivisering, lägre 

livscykelkostnader för produktion och förvaltning av byggnaden eller anläggningen. Viktigt är 

dock värderingen av risken som är tänkt att lämna ifrån sig. Det bör göras en grundlig 

bedömning av vilka risker som ska överlämnas, om dessa ska innehålla en riskpremie eller 

inte, hur stor riskpremien bör vara och hur mycket som ska betalas för olika risker. Det blir 

också här viktigt som nämnts tidigare att värdera och analysera riskerna (UFOS, 2009).  

 

När investeringar i byggnader diskuteras i termer av risk innefattar det oftast tre dimensioner; 

tid, pengar och kvalitet. Var och en av dessa tre dimensioner är viktiga beståndsdelar att 

diskutera. Om risken inträffar, vad händer då? Det kan möjligtvis bli en försening (tid) som i 

sin tur genererar i en kostnad (pengar). Eller kompromissas kvalitén för att tid- och 

kostnadskraven ska uppfyllas? Dessa tre dimensioner är nästan alltid en central del i 

diskussionen kring risk. I en OPS-lösning finns tydliga incitament för att hålla tid- och 

budgetkrav. Det blir därför av stor vikt att upprätta tydliga funktionskrav samt att dessa följs 

upp under projektets gång. Skulle en avvikelse ske från dessa funktionskrav leder detta till 

kraftiga avdrag på ersättningen till den privata aktören. Detta skulle till exempel kunna vara 

att ett av våningsplanen i en byggnad inte uppfyller de funktionskraven som är upprättade 

(UFOS, 2009).  
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
 

I detta kapitel beskrivs Arlandabanan som i detta examensarbete har använts som fallstudie 

för att undersöka forskningsfrågan. 

4.1 Arlandabanan 
 

Arlandabanan är en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Arlanda för att möjliggöra en 

snabbare och effektivare transport för resenärer till och från flygplatsen. Projektet 

färdigställdes 1999 och var då det största projektet i Sverige som byggdes via OPS. A-banan 

som är statligt bolag startades i samband med projektet för att sköta upphandlingen och 

hantera statens rättigheter och skyldigheter i projektet. Arlandabanan byggdes och drivs av 

projektbolaget A-Train. Avtalstiden för projektet är 45 år men med en möjlighet till 

förlängning med ytterligare 10 år. Bakgrunden till varför OPS valdes som entreprenadform 

var framför allt det rådande finansiella klimatet under början av 90-talet som då var mycket 

ansträngt. Denna modell möjliggjorde då en avlastning av statsbudgeten. Dock innebär 

lösningen att staten går miste om biljettintäkterna som då istället tillfaller A-Train 

(Riksrevisionen, 2016). 

 

4.2 Finansiering av Arlandabanan 
 

Arlandabanan är ett samfinansierat projekt där en del av finansieringen består av statliga 

medel och en del består av privata. Den sammanlagda kostnaden för projektet uppskattas 

ligga kring 4,1 - 4,9 miljarder kronor där staten stod för en tredjedel och A-Train för två 

tredjedelar ca 2,7 miljarder som bestod av privat kapital och lån på den kommersiella 

kapitalmarknaden, dessutom ställde staten ut ett villkorslån på en miljard åt A-Train 

(Riksrevisionen, 2016). Utöver den finansieringen stod även A-Train för införskaffning av de 

tåg som ska användas för att trafikera järnvägen. Anskaffningsvärdet av tågen uppgick 

ungefär till 850 miljoner kronor (Riksrevisionen, 2004). Sedan 1999 och fram tills att 

avtalsperioden går ut står A-Train för driften av anläggningen. Räntekostnaderna som uppstår 

i samband med villkorslånet finansieras med statliga anslag till A-Train (Riksrevisionen, 

2016). 

 

För att få ersättning för sin investering får A-Train, via en tillgänglighetsbaserad 

ersättningsform, rätt till alla biljettintäkter och möjlighet att själv prissätta dessa biljetter 

under hela avtalstiden. Biljettintäkterna ses som en säkerhet för de kreditgivare som lånat till 

A-Train. Skulle dessa intäkter inte räcka till kan långivarna gå in och ta över driften för 

Arlandabanan (Riksrevisionen, 2016). 

4.3 Risker med Arlandabanan 
 

Eftersom A-Train står för merparten av finansieringen står de även av naturliga skäl för de 

finansiella riskerna i form av valutarisker och ränterisker. Den risken som staten hade var att 

inte få sitt villkorslån återbetalt. Denna risk var mer betydande i början av det färdigställda 
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projektets livslängd men har sedan 2005 minskat eftersom A-Train då började gå med vinst 

(Riksrevisionen, 2016). 

4.4 Erfarenheter från Arlandabanan 
 

Erfarenheterna från Arlandabanan är att A-Train, beställaren, har haft ett gediget behov av 

kompetens och resurser inom områdena för teknik, ekonomi och juridik under både 

upphandlings-, bygg- och driftskedet. A-Train har haft en mycket liten egen organisation 

under sig och istället använt sig av externa konsulter. I de tekniska frågorna har A-Train 

använt sig utav Luftfartsverket och Banverket som i sin tur avsatt projektledare till projektet. 

Dessa projektledare har verkat som en “inkörsport” för respektive organisation då dessa 

organisationers kompetenser blev nödvändiga. Luftfartsverket och banverket har verkat som 

rådgivare då det kommit till de kompetensområden som innefattar det tekniska. Det har främst 

gällt besiktning och ritningsgranskningar (Trafikanalys, 2016).  

 

I Sverige var Arlandabanan det första så kallade partnerskapsprojektet, vilket också innebar 

att många aktörer var ovana i sina roller. Trots gemensamma mål var det svårt att etablera en 

samverkan, dock började samverkan fungera bättre efter hand och kan med viss utveckling 

vara en mall för kommande framtida projekt (Trafikanalys, 2016). 

 

Den samhällsekonomiska nyttan med Arlandabanan kopplas direkt ihop med antalet resenärer 

som färdas där. Ju fler tågresenärer, desto större blir samhällsnyttan. Antalet resenärer har 

varit färre än vad som framgick i de prognoser som togs fram för prisutvecklingen konstaterar 

riksrevisionen (Riksrevisionen, 2016). 

 

Det finns flera orsaker till att de prognoser som togs fram visade på ett högre antal 

tågresenärer. En av orsakerna är att banverkets prognoser var baserade på en helt annorlunda 

trafiklösning. Denna lösning liknades trafiklösningen med Stockholms länstrafiks pendeltåg 

och biljettpriserna var i nivå med de traditionella flygbussarna. Andra yttre faktorer påverkade 

också resandet med flyg till och från Arlanda. En sådan yttre faktor var t.ex. terrorattentaten i 

New York år 2001, samt IT-krisen i början av 2000-talet (Riksrevisionen, 2016).  
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel beskrivs det resultat som framkommit genom de intervjuer som genomförts i 

studien. 

 

5.1 Infrastruktur 
 

Infrastrukturen styrs av offentliga aktörer såsom kommuner, landsting och staten. Det finns 

dessutom en mängd utförare som bygger och driver infrastrukturprojekt. Projekten är ofta 

stora, har en lång livslängd och ofta dyrt att bygga och driva. Infrastrukturmarknaden 

karakteriseras av en liberaliseringsprocess där den privata aktören tar ett större ansvar än 

tidigare (R1). Trafikverket försöker mer och mer använda sig av totalentreprenader i 

infrastrukturprojekt och det går även att se en utveckling mot en större användning av 

funktionsentreprenader (R3). Även om statens roll i transportinfrastrukturen idag är mycket 

stor så har en medveten utveckling börjat ske där de privata aktörerna får ta ett större ansvar i 

projekten. (Hasselgren, 2013). Anledningen till denna ansvarsöverföring är att ge de privata 

aktörerna möjlighet att själva komma på de bästa tekniska lösningarna. Dessutom får den 

privata aktören ett livscykelkostnad perspektiv (R3) (Infrastrukturkommissionen 2015).  

 

Dock är järnvägssidan ganska sent ute i denna liberaliseringsprocess eftersom nästa alla spår 

är offentligt ägda, med undantag från Arlandabanan och ett fåtal industrispår. Däremot finns 

ett stor vägnät av enskilda vägar som ägs av privata aktörer. Denna tradition av privat ägande 

av vägar har bidragit till en större utveckling av liberalisering på vägsidan (R1). En annan 

anledning till att järnvägs sidan inte kommit lika långt i denna utveckling är för att det är en 

sämre konkurrens än på vägsidan. Det finns inte så många privata aktörer att välja mellan som 

sköter underhåll av järnvägen, något som tidigare utfördes av banverket (R3). 

 

Infrastrukturmarknaden ligger i startgroparna för en exploderande marknad. Det finns några 

större investeringspaket som ligger i framtiden, framförallt utbyggnaden av Stockholms 

tunnelbana och höghastighetsbanorna. Infrastrukturen blir mer och mer spårbunden som ett 

resultat av en urbanisering (R2). Rörligheten både inom städerna och till städerna ökar och 

som det ser ut idag räcker inte standarden och kapaciteten till (R2) 

(Infrastrukturkommissionen 2015). 

5.2 OPS 
 

OPS är en entreprenadform, det finns fyra sätt att ett projekt på där den lägsta nivån är 

generalentreprenad. Nästa steg i denna värdekedja är totalentreprenad, tredje steget är 

partnering. Det tredje steget i värdekedjan innefattar oftast de projekt som är komplexa och 

där det är hög grad av osäkerhet. Där handlas en entreprenör upp på andra parametrar än bara 

pris. Det sker istället ett samarbete mellan beställare och utförare där dessa kommer fram till 

olika lösningar som tillgodoser kundens behov bäst och där utföraren med sin och sina 

konsulters kompetens kan hitta den bästa lösningen för att genomföra projektet. Det fjärde 

steget i värdekedjan är OPS. I OPS överförs ett stort ansvar på entreprenören och 



 

- 23 - 

 

marknadskrafterna (R2). Denna lösning skiljer sig alltså i avseendet på finansieringen, då de 

andra lösningarna baseras på finansiering från statliga medel, genom anslag och/eller 

skattemedel (R2, R3). På många sätt liknar OPS en funktionsentreprenad men med skillnaden 

att finansieringen sker på den privata kapitalmarknaden och att den privata aktören ansvarar 

för drift och underhåll under en längre tid (R3). OPS uttrycks ibland felaktigt för att vara ett 

sätt att finansiera infrastruktur när det i själva verket är ett sätt att organisera infrastruktur (R1, 

R2). 

 

OPS går att ses som ett sätt att organisera etablering av infrastruktur så att hela 

livscykelperspektivet fångas. Det vill säga livscykelkostnad för både byggandet och 

underhåll, där beställaren får möjlighet att välja en lösning som är effektiv och tillgodoser 

intressena i ett långt perspektiv (R1). Detta är ett av de starkaste argumenten för OPS då 

livscykeltänkandet ökar möjligheten för den privata aktören att själv vilja söka nya lösningar 

på gamla problem (UFOS, 2009) Livscykelperspektivet är det som skiljer OPS från de 

traditionellt finansierade projekten mest. OPS är inte den ända förutsättningen för att 

involvera livscykelperspektivet, men det blir omöjligt att bortse från inom sådana projekt 

(R1). Ett ovan tidigare nämnt exempel är funktionsentrepenad som också ger den privata 

aktören ett livscykelperspektiv (Banverket, VTI, 2007). Dock krävs det att aktivt arbeta och 

styra mot effektivitet i livscykelperspektivet. Detta faller sig naturligt i en OPS-lösning (R1).  

 

OPS är också mer administrativt krävande och mer komplext motsvarande de traditionella 

upphandlingarna. Entreprenören som åtar sig projektet får oftast betalt när projektet är 

färdigställt det vill säga vid driftstart, vilket innebär att utföraren måste låna pengar av banker 

för att finansiera projektet. Den externa genomlysningen från finansiärerna blir således en 

viktig skillnad mellan OPS och den traditionella upphandlingen, eftersom detta inte låter sig 

göras inom de traditionella upphandlingarna. Bankerna kommer att utvärdera projektet, 

eftersom de ska ta en risk och låna ut pengar. Bankerna har i sin tur också sina externa 

rådgivare som ska genomlysa finansieringen av projektet. Detta ger ett pris på riskerna som 

annars inte skulle göras av bankväsendet. Det är också vanligt att utföraren ska dimensionera 

och planera utförandet av projektet utan någon vägledning av beställaren (R1). 

 

Det råder dock delade meningar om vad OPS egentligen är, det finns mycket som begreppet 

kan innebära. Ett bättre sätt att förklara OPS skulle vara genom ett växelspel mellan offentlig 

och privat aktör där graden av offentligt ägande och privat ägande samt offentlig finansiering 

och privat finansieringen skiljer sig åt från projekt till projekt. Det är alltid en glidande skala 

och OPS-termen är således odefinierad i dagsläget (R4). 

5.3 OPS som finansieringsmekanism 
 

För att beskriva finansieringen kan projektet delas in i två faser. Byggskede och driftskede. I 

byggskedet fungerar finansieringen på ungefär samma sätt som vid ett traditionellt finansierat 

projekt. En skillnad är dock att betalningen sker först när anläggningen sätts i bruk, detta 

medför att det initialt krävs ett lån från banken. Dessutom skiljer sig den säkerhet banken 

behöver för att kunna få tillbaka sina pengar. I traditionellt finansierade projekt där 

förskottsbetalning inte gått ut från beställaren får banken moderbolagsgarantier på de utlånade 
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pengarna. Detta innebär att NCC i det här fallet kan garantera att pengarna kommer 

återbetalas även om projektet inte går som planerat. I ett OPS-projekt finns inte en sådan 

komponent, utan det är istället i kontraktet, där exempelvis trafikverket åtar sig att betala, som 

med detta kassaflöde utgör säkerheten för banken. Ibland kan detta kassaflöde utgöra en bättre 

säkerhet än moderbolagsgarantier och detta kan då leda till en bättre ränta (R1). Detta beror 

på att den offentliga sektorn ofta ses som en större säkerhet för banken då kassaflödet antas 

vara mer konstant med de ständigt inkommande intäkterna i form av skatter. I andra fall där 

den offentliga sektorn inte går in som säkerhet blir finansieringskostanden högre än vid 

traditionell finansiering. (Banverket, VTI, Vägverket, 2009) 

 

Driftskedet inleds med några års garantitid, där generella byggarantier gäller. Därefter återstår 

driftperioden. Det är då betalningen sker som generellt består av fasta belopp varje år men 

med eventuella variationer om till exempel olycksstatistiken minskar eller vid en markant 

ökning av trafikbelastning än vad som var planerat. (R1) (Nilsson, 2009). Det sker ofta en 

refinansiering i driftskedet där lånen granskas och nya aktörer tar över kapitalet som har en 

annan riskprofil. Den kvarvarande avkastningen är förhållandevis trygg och enkel att räkna 

och det kan därför vara intressant för pensionsfonder och liknande att ta över (R1). 

 

Ett exempel på OPS som finansieringsmekanism är finansieringen av Arlandabanan gick ut 

lämna ett anbud på att ta fram den bästa lösningen. Drivkraften till den lösning som valdes var 

inte den billigaste lösningen utan det var en rad olika ekonomiska parametrar som vävdes in. 

Denna styrning av kapitalet skulle då ge den optimala lösningen. I traditionell finansiering är 

det ofta den billigaste lösningen som väljs, genom OPS går det att använda styrning av kapital 

något som bland annat återfinns i byggnationer av kommersiella fastigheter och gallerior. Där 

är drivkraften är att bygga så attraktivt som möjligt för att locka till sig människor för att på så 

sätt få den bästa avkastningen (R2). 

 

OPS som finansieringsmekanism är relativt oprövat i Sverige. En första ansats skulle kunna 

vara en jämn fördelning av finansiering och risktagande mellan offentlig och privat aktör i ett 

projekt. Det andra alternativet är att staten inte finansierar någonting, utan att hela 

investeringen sker med lånade pengar på den privata kapitalmarknaden. Skulle projektet 

däremot gå med förlust kan staten gå in och täcka upp dessa förluster (R2).  

 

Historiskt sett har det alltid varit en växling mellan privat och offentlig organisering och 

finansiering. I alla former av finansiering av infrastrukturprojekt är det en samverkan mellan 

dessa aktörer i olika utsträckning. På så sätt är denna typ av alternativ finansiering inget nytt, 

utan det är snarare ett nästa steg i utvecklingen. Det finns inget generellt upplägg för denna 

typ av alternativ finansiering, utan det är en glidande skala och ett växelspel mellan offentlig 

och privat aktör (R4). 

5.4 Risker inom OPS 
 

Riskfördelningen inom OPS omnämns som en nyckelfråga. Grundtanken med OPS är att 

bygget ska vara effektivt. Effektiv behöver dock inte innebära att det ska byggas snabbare, 

utan kan även vara, bättre teknik och smarta lösningar på problem. En riskfaktor är om staten 
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går in och tar på sig en för stor del av risken, finns det inget motiv för den privata aktören att 

göra bygget effektivt då de upplever att de inte bär någon större risk. En av grundtankarna 

med OPS är att ge de privata aktörerna mer ägandeskap i projekten. Anledningen till detta är 

just för att det ska bli mer effektivt framfört. Tar staten däremot på sig för lite risk, finns 

risken att det inte finns något intresse från de privata aktörernas sida, då de anser att det blir 

för riskfyllt och att det kan bli för stora kostnader om någonting går fel. Detta utgör en svår 

balansgång (R3). Det handlar om att allokera riskerna så att den som ges bäst förutsättningar 

och kan styra över risken också bär den. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009) 

 

Hur stor samhällsnytta och hur stort samhällsintresset är för ett projekt avgör också hur stor 

risk staten är villig att ta.(R3) (UFOS, 2009) Ju större samhällsnytta och samhällsintresse ett 

projekt utgör, desto mer benägen är staten att ta risk i projektet. Om det inte finns utrymme i 

statsbudgeten för att genomföra ett projekt som är av stort intresse t.ex. en bro, kan OPS vara 

av intresse. Detta för att säkerställa att bron faktiskt blir byggd. Arlandabanan är ett bra 

exempel för detta. Hade en OPS-lösning inte genomförts på detta projekt, hade antagligen 

ingen järnväg byggts mellan Stockholm och Arlanda. Staten ansåg detta projektet som mycket 

viktigt och var därmed beredd att ta stora risker (R3). Ett exempel på en sådan risk som staten 

tog på sig var att ställa ut ett villkorslån på en tredjedel av den initiala investeringen. 

(Riksrevisionen, 2016) 

 

Hur riskfördelningen kommer att se ut i projekten varierar. Den privata aktören kommer vilja 

ha en vinstavkastning, om vinstavkastningen i kalkylen beräknas som låg, är det skäligt att 

staten tar en större risk. Beräknas vinstavkastningen däremot som hög är det skäligt att den 

privata aktören tar en större risk. Detta är något som förhandlas mellan statlig och privat 

aktör. Det kräver fingertoppskänsla i förhandlingarna och en avgörande faktor för utfallet är 

hur viktigt objektet anses vara för staten (R3). Det är däremot viktigt i förhandlingarna att 

hålla isär allmänna risker med genomförandelösningen och sådana risker som är 

projektspecifika. Vissa risker kan finnas kvar i ett projekt oavsett om OPS används eller inte. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009) 

 

En risk för den privata aktören i ett OPS-projekt är att de går in med eget kapital. I en vanlig 

entreprenad tar den privata aktören på sig en entreprenadrisk. Det vill säga att klara det rent 

tekniskt, att resurserna finns att tillgå, att resurserna har förmågan att genomföra projektet 

men också den byggtekniska risken som innebär att det ska byggas med den kvalitet och 

funktion som förväntas. Därefter kommer även de ekonomiska riskerna som innefattar 

ekonomin, detta kräver en viss typ av balansräkning. Det innebär i praktiken att den privata 

aktören går in med en investering i ett aktiebolag och förutsätter också att bolaget kommer att 

gå i vinst. Går det inte i vinst försvinner de investerade pengarna (R2). Det är även en risk i 

sig för den privata aktören att delvis finansiera projekt med eget kapital. Riskkapitalet är 

dyrare än lånat kapital eftersom det som sagts krävs en avkastning på pengarna. (Trafikanalys, 

2016) 

 

Det finns mycket risker för den privata aktören i projekt som finansieras med delvis kapital 

lånat på den privata markanden, ett exempel på detta är Arlandabanan. Den enda intäkten för 



 

- 26 - 

 

företaget var biljettintäkter. Det fanns inget luftfartsverk, trafikverk eller någon annan 

myndighet eller aktör som kunde gå in och stödja den finansiella biten. I förutsättningarna för 

att bygga Arlandabanan skulle Bromma flygplats läggs ner och istället skulle bostäder byggas 

där. Denna förutsättning ingick i anbudet som företaget lämnade, vilket i sin tur skulle leda till 

mer flygtrafik till Arlanda. När den planerade nedläggningen av Bromma inte blev av skedde 

itsället motsatsen och färre resenärer använde Arlandabanan än vad som var planerat.(R) 

Detta var en politisk risk som togs av företaget. En annan händelse som skedde som 

påverkade resenärerna var den 11 september 2001 då ett terrorattentat mot USA inträffade. 

Terrorattentatet påverkat resandet genom att många valde bort flyg som transportmedel, vilket 

också ledde till färre in- och utresor till Arlanda. Detta är en risk företaget tog, men som aldrig 

skulle kunna förutses eller påverkas. (Riksrevisionen, 2016) (R2) Ekvationen blir här svår 

eftersom risk är något som i någon form borde ges möjlighet att behärska (R2). 

 

Båda dessa händelser påverkar resandet till och från Arlanda i en negativ riktning vilket också 

fick konsekvenser för de biljettintäkter som företaget förlitar sig på. En sådan risk kan inte 

entreprenören påverka. Risker som faktiskt kan hanteras av entreprenören är de byggmässiga 

riskerna. Att vägen eller järnvägen fungerar, att inga störningar uppkommer och att det 

systematiska underhållet flyter på som det ska. Punktligheten för tågen på Arlandabanan är 

avsevärt mycket högre än för någon annan linje och det är dessa typer av krav som 

entreprenören kan behärska. Det leder också till att de kan påverka de risker som ligger inom 

spektra för detta. Om t.ex. tågen alltid är punktliga ökar förutsättningarna för att stressade 

affärsresenärer använder sig utav färdmedlet motsvarande för ett färdmedel som ofta är 

försenat. Om färdmedlet ofta är försenat ökar risken för att resenären använder sig av ett annat 

mer tidssäkert färdmedel som t.ex. taxi. Detta ger en koppling mellan det entreprenören gör 

och intäkten. Som entreprenör vore det alltså mer logiskt att behandla de risker som företaget 

kan påverka. Ett exempel kan vara att bygga mer attraktivt eller att kvaliteten och 

driftsäkerheten är hög (R2). Dessa risker som den privata aktören tog i projektet är ett 

förtydligande exempel på att de risker som förknippas med säkerhetsställande av 

samhällsnytta inte bör förläggas på den privata aktören eftersom de sällan kan styra och 

påverka lika framgångsrikt som den offentliga aktören. (UFOS, 2009)  

 

Riskerna ser olika ut beroende hur långt projektet kommit i byggprocessen (R1) (Sveriges 

Kommuner och Landsting). Efter den traditionella byggarantiperioden kommer 

utbetalningarna varje år från beställaren, alltså de fasta belopp som är överenskomna i avtalet. 

Det kan dock vara variation i hur mycket pengar som utbetalas då det ofta finns olika 

incitament för att till exempel minska olycksstatistiken eller om det blir dramatiskt mycket 

mer trafik än vad som prognostiserats. En högre ersättning kan utgå vid de tillfällen 

projektbolaget lyckats åstadkomma denna typ av förbättring. När de traditionella byggriskerna 

inte längre finns, det vill säga när bygget är färdigställt och byggkostnaden går att utvärdera, 

återfinns oftast bara mindre kostnader för underhåll såsom reparation av skador, snöröjning, 

lagning lampor etc. Kassaflödet som går ut blir därmed avsevärt mindre. Till följd av detta 

blir också den kvarvarande risken mycket mindre (R1). 
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I driftskedet görs därför ofta en refinansiering, vilket innebär att kapitalstrukturen förhandlas 

om och ses över. Det som ses över är bland annat hur mycket pengar som beräknas behövas 

under resterande delen av driftperioden. I detta skede kan det även komma in nya aktörer som 

tar över kapitalet i bolaget. Dessa har oftast en annan riskprofil. Denna typ av ägarbyte blir en 

form av handelsvara då den kvarvarande avkastningen är relativt trygg. Den är oftast lätt att 

räkna på och överblicka vilket gör att helt andra aktörer kan komma in och värdesätta denna 

typ av avkastningsprofil. Ett exempel på en sådan aktör kan vara pensionsfonder och liknande 

aktörer med långsiktiga utflöden som sätter ett stort värde på förutsägbara avkastningar. Det 

blir därför en form av skiljevägg mellan riskerna under själva byggtiden och efter byggtiden 

då byggarantierna gått ut och driftperioden sätts igång (R1). 

5.5 Risker med ersättningsformer 
 

Ersättningsformer som bygger på exempelvis trängselskatten påverkar trafikflödet. 

(Trafikanalys, 2016) (R1, R2). Skulle trängselskatten gå upp väljer många trafikanter en 

annan väg och detta utgör en risk för den privata aktören som behöver få in betalningarna. 

Den privata aktören vill ta risker som är möjliga att påverka såsom hög driftsäkerhet, att göra 

nyttjandet mer attraktivt mer mera. Trafikrisken är därför inte alltid värd att ta. Rådigheten 

över prissättningen är således en viktig faktor (R1, R2).  

 

Utföraren kommer vilja maximera lönsamheten för anläggningen samtidigt som beställaren är 

mer intresserad av ett bra kapacitetsutnyttjande. Trenden har därför varit att undvika att lägga 

över trafikrisker på den privata utföraren (R2). På vägsidan där ersättningsformer skulle 

kunna vara broavgifter eller tullar är det EU som reglerar hur mycket det är möjligt att ta ut. 

Här får staten gå in med mellanskillnaden för att den privata aktören inte ska gå med förlust 

(R3). 

 

För den privata aktören finns det en risk att inte få in alla sina pengar med en betalning som 

bygger på ersättningsformer. Detta kan bero på att staten väljer att ta ut höga avgifter eller 

högre skatt för bensin med mera som påverkar resandet. Skulle resandet förändras kraftigt är 

staten ändå skyldig att ersätta bolaget för förlusten. Ett exempel på detta är Arlandabanan. 

Risken förflyttas över till staten som blir skyldig att ersätta den privata aktören om 

ersättningen inte täcker kostnaderna. En anledning till att staten är villig att ta på sig denna 

risk är att det finns projekt som inte skulle vara möjliga att genomföra med stadskassan, men 

som kan möjliggöras med privata medel. Till följd av detta får staten ta på sig en högre risk 

(R3). 

 

Riskerna med ersättningsformerna som återfinns i OPS-projekt är dock desamma som i 

traditionella projekt. Det finns till exempel alltid en risk att anläggningen inte kommer 

användas i den utsträckning som planerat, enda skillnaden är fördelningen av dessa risker 

(R1)(R4). Andra menar att det återfinns specifika risker såväl inom genomförandelösningen 

som i projektet i sig. Detta innebär bland annat att det finns olika typer av risker som är 

förknippade med den genomförandelösningen som har valts. De risker som brukar vara 

kopplade till OPS är begränsad erfarenhet, långa avtalsperioder och komplexiteten i 
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totallösningen som dessutom ska innehålla funktionskrav (Sveriges Kommuner och 

Landsting) 

 

Vad det gäller järnvägen så är det viktigt att skilja på de som äger spåren och de som driver 

tågen. De flesta järnvägarna ägs idag av staten. Trafikverket tar ut banavgifter från 

tågoperatörerna SJ och MTR för att dem sliter på anläggningarna. Dessa avgifter ska bekosta 

underhållet av järnvägen. Dock räcker bara dessa avgifter för att täcka en liten del av slitaget 

på järnvägarna. För att ta ut avgifter som ska täcka slitaget skulle SJ behöva höja 

biljettpriserna med 200 % och detta är inte politiskt möjligt. Skulle en privat aktör via OPS 

använda biljettintäkter som betalnings mekanism skulle detta ersätta runt 20 % av alla 

kostnader. De återstående kostnaderna skulle staten stå för (R3). 

5.6 Framtiden för OPS 
 

I dagsläget finns det inte tillräckligt mycket pengar för att bygga och underhålla all 

infrastruktur som behövs (Infrastrukturkommisionen, 2015) (R1). När det gäller framtidens 

finansiering av infrastruktur kommer det användas samma medel som används idag (R1, R3, 

R4). Det är i slutändan alltid skattebetalarna som står för notan på lång sikt (R1). 

 

Det råder dock delade meningar om hur den framtida finansieringen kommer se ut.  

 

I framtiden kommer de privata aktörerna att få ta större plats i projekten för att hjälpa till 

med att sätta pris och få kontroll på riskerna (R1). 

 

Det finns mycket kapital på marknaden som skulle vara intressant för infrastrukturen, bland 

annat AP fonden. Utvecklingen kommer gå försiktigt fram och främst kommer finansieringen 

att ske inom den statliga familjen (R2). 

 

Framtidens finansiering av infrastruktur kommer att ge mer plats för en alternativ form av 

finansiering (R4). 

 

Det är svårt att förutspå hur framtidens finansiering av infrastruktur kommer att se ut. Det är 

beslut som ligger hos politikerna (R2). 

 

Det behövs erfarenhet inom OPS för att få en utveckling att ske. I dagsläget finns det ingen 

kontinuitet eftersom det är lång tid mellan projekten och detta leder till att framtida OPS-

projekt kommer ha ett fullständigt internationellt angreppssätt (R2) För att få en utveckling av 

OPS i Sverige behövs erfarenhetsåtervinning både från projekt i Sverige, men framförallt 

utomlands (R1, R2). Dessutom behövs styrning, verktyg och regler för hur OPS-projekt ska 

genomföras (R1).   
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6 DISKUSSION 
 

Diskussion. I detta kapitel tolkas och tyds de resultat som framkommit i analysen 

6.1 Infrastruktur 
 

Både empiri och analys tyder på att infrastruktur utvecklingen går mot att bli mer privatiserat i 

termer av finansiering och ansvarstagande. Dock finns det viss antydan att trafikverket ser en 

långsammare utveckling på järnvägs sidan samtidigt som infrastrukturmarknaden blir allt mer 

spårbunden. Att liberaliseringsprocessen inte hängt med på järnvägssidan beror dels på att det 

inte finns så många aktörer på markanden att välja på. Trots detta framhålls det att järnvägen 

kommer utgöra en allt större del av transportinfrasturkuren i framtiden och stora 

investeringspaket satsar bland annat på höghastsbanor. Är detta kanske ett forum för OPS som 

finansieringsmekanism att växa i Sverige? Det är möjligt att OPS skulle kunna generera nya 

aktörer på järnvägsmarkanden. De aktörer som tidigare talats om som lämpliga finansiärer i 

OPS-projekt som bland annat AP-fonderna och större banker skulle möjligtvis kunna utgöra 

kandidater för att exploatera denna oupptrampade marknad.  

 

Av empirin att döma är statens roll i infrastrukturmarknaden fortfarande mycket stor och detta 

grundar sig på argumenten att det krävs stora investeringar och långa investeringsperioder för 

sådana projekt. Krav som tidigare varit svårt för den privata marknaden att kunna bemöta. 

Staten som beställare har dessutom makten att genom organisering och finansiering avgöra 

hur stort ansvarstagande den privata aktören ska ha i projekten. Att utvecklingen för ett mer 

privat ansvarstagande i infrastrukturprojekt går framåt beror på att trafikverket i större 

omfattning än tidigare är benägna att använda sig av funktionsentreprenader och mer 

alternativa finansieringsformer. Dessutom börjar det dyka upp privata aktörer på marknaden 

som är intresserade av långvariga och trygga investeringsalternativ, som till exempel AP 

fonden. 

6.2 OPS 
 

Delade åsikter har uppkommit under studien när det kommer till termen OPS. Den 

generaliserade bilden av vad OPS är har genomgående likheter hos respondenterna, men det 

finns avvikelser. Att livscykelperspektivet har en viktig roll inom OPS har varit en 

genomgående uppfattning från respondenterna. Däremot skiljer sig infallsvinklarna på vad 

OPS innebär i termer av finansiering av projekt. 

 

OPS är inget unikt i sitt slag. Det genomförs redan olika grader av offentlig och privat 

samverkan (R4). Jag tycker i grunden inte om begreppet OPS [R4]. I ett forskningsrelaterat 

perspektiv är det bättre att tala om vektorspelet mellan offentlig och privat sektor om man nu 

kan definiera några sådana och graden av privat ägande och graden av offentlig finansiering 

[R4]. OPS är en odefinierad term. För att kunna använda OPS som term krävs det att den 

definieras i bland annat i vilken utsträckning som är privat ägande och offentlig finansiering. 

Detta är en glidande skala som är svår att generalisera eftersom både det privata ägandet och 

den offentliga finansieringen kan vara allt ifrån 1-100%.  
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OPS kan ses som en förlängning av entreprenadformen funktionsentreprenad, men det vore 

mer acceptabelt att kalla OPS för “alternativ finansiering” istället då termen OPS ännu är 

odefinierad. Att termen är odefinierad innebär också att det finns en risk för att aktörer går in 

med olika premisser. Att dessa premisser kan vara olika, samt att tankesättet kring OPS kan 

ha stor variation utgör en risk då det inte finns några tydliga riktlinjer eller regler för vad som 

kan få kallas ett OPS-projekt. 

6.3 OPS som finansieringsmekanism 
 

Beträffande finansieringen genom OPS skiljer sig respondenternas åsikter åt. Även empirin 

har en något entydig infallsvinkel. En respondent nämner att OPS något felaktigt har uttryckts 

som ett sätt att finansiera infrastrukturprojekt och menar på att OPS snarare är ett sätt att 

organisera genomförandet av infrastrukturprojekt. Medan andra respondenter menar på att 

OPS rent av är ett sätt att frigöra utrymme i statsbudgeten så att projekt som annars inte skulle 

vara genomförbara rent ekonomiskt kan genomföras. Det kan anses som anmärkningsvärt att 

det finns så många olika sätt att beskriva finansieringen på. Även här påvisas effekten av att 

OPS som term inte är tillräckligt definierad. 

 

Att enbart se OPS som ett finansieringsalternativ har historiskt sett inte alltid varit en fördel. 

Detta visas inte minst i projektet Arlandabanan där bakgrunden till att OPS valdes som 

genomförandeform framförallt var det rådande mycket ansträngda finansiella klimatet under 

början av 90-talet. En respondent beskrev att Sverige ska var stolta över att inte ha använt 

OPS i den utsträckning som det gjorts i andra länder. Detta eftersom det i vissa fall påverkat 

deras ekonomi negativt, samt att OPS i vissa fall har kommit att användas i fel syfte.  

 

OPS som finansieringsmekanism omnämns som relativt oprövat i Sverige. Några av 

respondenterna menar på att Sverige behöver blicka utåt i Europa för erfarenhetsåterföring. 

Samtidigt har det nämnts att OPS inte alls är unikt i sitt slag. Privat och offentlig samverkan 

har pågått under flera hundra år. Även här kan det dras paralleller till att OPS är odefinierad 

som term och att det krävs en mycket smalare definition för att korrekt kunna utvärdera den 

erfarenhetsåterföring som krävs.  

 

En motsägelse som uppkommit från analysen jämfört med empirin är att en respondent 

omnämnt att moderbolagsgarantierna kan ge upphov till lägre ränta. Enligt empirin är det 

alltid är dyrare att finansiera ett projekt med OPS eftersom staten alltid har bättre 

ränteförutsättningar.  

 

Finansieringen av Arlandabanan drevs delvis av att bygga tillgängligt och fördelaktigt för de 

som ska använda anläggningen, alltså tågresenärerna. Att låta entreprenören komma fram till 

den lösningen som gynnar resenärerna mest snarare än att välja den billigaste lösningen är 

något som att går att se i stor utsträckning på hussidan inom byggbranschen. På 

anläggningssidan är det dock inte lika vanligt och framför allt inte i infrastrukturprojekt. 

Genom att drivas av att göra användarna av anläggningen nöjda kan det även bidra till ett mer 

hållbart byggande, något som det blir allt högre krav på i samhället idag. Detta skulle till 
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exempel kunna innebära att det blir viktigare att använda byggmaterial som har låg 

miljöpåverkan och att det finns höga krav på god arbetsmiljö snarare än att prioritera det 

billigaste alternativet. Eftersom finansieringsmekanismen även bidrar till att ett livscykeltänk 

för anläggningen kan detta leda till att hushållningen med resurser blir mer integrerat i 

byggandet från starten av projektet.  

6.4 Risker med OPS 
 

Det uppstår inga nya risker med OPS, bara annan rollfördelning [R1]. Om projektbolaget 

helt missbedömt kostnaderna för projektet finns en konstruktion i OPS som innebär att 

projektbolaget kan gå i konkurs. Skulle detta skulle inträffa innan projektet är färdigt, kliver 

bankerna in och tar över avtalet med staten och ser till att bygget blir färdigställt. Där av kan 

OPS också ses som en försäkring på fördyringar eller förseningar. Men också att det är färre 

risker som uppstår med OPS [R1]. Ett exempel för detta som togs upp i empirin är 

Arlandabanan. För att få ersättning för sin investering i Arlandabanan får A-Train rätt till alla 

biljettintäkter och möjlighet att själv prissätta dessa biljetter under hela avtalstiden. 

Biljettintäkterna ses som en säkerhet för de kreditgivare som lånat till A-Train. Skulle dessa 

intäkter inte räcka till och A-Train får ekonomiska svårigheter kan långivarna gå in och ta 

över driften för Arlandabanan. “erfarenheter av OPS-lösningen Arlandabanan” 

 

Med hänsyn till riskfördelningen menar en respondent att en optimal riskfördelning som 

gäller för alla OPS-projekt eftersom alla projekt skiljer sig så mycket åt, inte minst i det rent 

byggtekniska, men också i finansieringsform och ersättningsform. Det finns ett optimum för 

riskfördelningen i OPS-projekt, men denna går inte att förutse (R1). Däremot har 

riskfördelningen i en annan intervju diskuterats som en produkt av hur stor vinst avkastningen 

beräknas vara. Beräknas vinstavkastningen vara stor finns det skäl för den privata aktören att 

ta på sig större risker och om vinstavkastningen är mindre finns det skäl att staten tar på sig en 

större risk (R3) 

 

Att staten ser ett större intresse av att ta risker i de projekt som anses ha stor samhällsnytta 

återkommer i både empiri och av flera respondenter under intervjutillfällena. Det blir också 

tydligt att staten är mer benägna att använda sig utav OPS som finansieringsmekanism vid de 

tillfällen som projekten anses ha stort värde för samhällsnyttan. Tolkningen av intervjuerna 

har mynnat ut i att OPS inte är ett förstahandsval för staten, men majoriteten av 

respondenterna är ändå överens om att OPS ligger till grund för framtidens finansiering av 

infrastrukturprojekt. Det råder dock även helt delade meningar om i vilken form. Detta kan 

ses som ytterligare ett uttryck för att OPS som term ännu inte är tillräckligt definierad. 

 

Beroende på hur OPS kommer användas i framtiden kommer projekten utvecklas annorlunda. 

Används OPS som ett sätt att finansiera projekt som annars inte hade varit genomförbara 

kommer det leda till att staten i högre grad kommer bära risker. Skulle istället OPS användas 

som ett sätt att skapa innovativa lösningar och effektiva arbetssätt skapar detta istället 

förutsättningar för att riskerna kommer allokeras till den privata aktören i högre utsträckning. 

Det är alltså mycket som hänger på definitionen och drivkraften bakom användningen av 

OPS. 
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6.5 Risker med ersättningsformer 
 

Det finns alltid en risk att den anläggning som byggs inte kommer användas i den 

utsträckning som var tanken från början. Risken för den privata aktören att inte få tillbaka alla 

pengar genom betalning av ersättningsformer har tidigare gjort att staten har fått ta denna risk. 

Dock har risken alltid funnits och genom OPS som finansieringsalternativ förändras inte 

risken utan istället förflyttas den i vissa fall från offentlig till privat aktör. Det är ett 

genomslående inslag hos respondenterna att trafikrisken inte är värd att ta för den privata 

aktören då det är en risk som en privat aktör inte kan påverka. Detta var en risk som togs av 

den privata aktören i byggnationen av Arlandabanan, ett resultat som senare skulle leda till att 

den privata aktören gick med förlust (Riksrevisionen 2016) Oavsett vilken typ av 

ersättningsform som används i ett projekt och vilken fördelning som skett så ser riskerna 

ungefär likadana ut och tillslut hamnar risken hos staten. 

 

6.6 Framtiden för OPS 
 

Alla respondenterna är överens om att det är samma medel som kommer användas till 

infrastruktur i framtiden som används idag, det kommer dock bli en annan rollfördelning. Hur 

denna framtidsutsikt se ut i termer av vilka aktörer som är inblandade skiljer sig dock åt. 

Respondent 3 menar att från trafikverkets sida är det viktigt att gå försiktigt fram genom att i 

första hand använda kapital inom den statliga familjen. R1 talar däremot mer om ett större 

utrymme för de privata aktörerna inom projekten. Att alternativ finansiering kommer vara ett 

inslag i framtidens finansieringslösningar för infrastrukturprojekt råder det dock inga delade 

meningar om. 
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7 SLUTSATS 
 

Trots den begränsade kunskapen inom ämnet OPS och risker kopplade denna typ av 

finansiering, har studien kommit fram till indikationer på hur riskerna ser ut. Fördelningen av 

dessa risker har dock varit mer tvetydig och snarare gett indikationer på att det inte går att 

förutbestämma i vilken utsträckning offentlig sida eller privat sida ska allokera riskerna. 

Dessutom har det varit delade meningar huruvida OPS som term ska definieras och därefter 

användas inom transportinfrastrukturen. De mest framträdande resultaten från empiri, analys 

och diskussion typer på följande mönster:  

 

• OPS-definition 

 

För att kunna föra diskussionen om risker kring OPS som finansieringsmekanism måste det 

finnas en definition om vad OPS är, det är skillnad på en privat finansiering med 1 % och en 

privat finansiering med 90 %. En sådan definition finns inte i dagsläget. Istället har OPS blivit 

ett samlingsbegrepp för en rad olika uppsättningar av alternativ finansiering och organisering, 

vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser i ämnet. Dessutom ser drivkrafterna till 

användningen av OPS olika ut. Vissa menar att OPS ska ses som ett sätt att finansiera projekt 

som annars inte kunnat genomföras via statliga anslag medan andra menar att det är ett sätt att 

organisera transportinfrastrukturprojekt för en ökad effektivitet och ett större livscykeltänk.   

 

• OPS som finansieringsmekanism 

 

Det har framkommit att transportinfrastrukturprojekt bör finansieras genom någon form av 

privat kapital, stor som liten del, och genom betalning via anslag. Eftersom den privata 

aktören inte har rådighet över en efterfrågebaserad betalning blir risken för stor att ta.  

 

• Risker inom OPS 

 

Det som framkommit i studien är att det inte finns några specifika risker för just OPS. Detta 

beror dels på att alla projekt är olika och riskerna är därmed projektspecifika, men också för 

att OPS som term är odefinierad. Det finns inte tillräckligt tydliga specifikationer för vad OPS 

omfattar mer än att det är ett samspel mellan privat och offentlig aktör. Det har framkommit 

att riskerna är desamma som för traditionella upphandlingsformer. Det enda som skiljer 

traditionell upphandling från OPS är själva fördelningen av dessa risker. 

 

• Riskfördelning inom OPS 

Teorin beskriver att riskfördelningen ska ske på ett sådant sätt att risken fördelas på den som 

bäst kan bära den. Dock framgår det mer tydligt i analysen att riskfördelningen snarare sker 

beroende av hur stor vinstavkastning det specifika projektet förväntas ha. Ju större 

vinstavkastning, desto större risk är den privata aktören beredd att ta. Samhällsnyttan har 

också en central roll i riskfördelningen. Staten tenderar att vara mer benägen att ta stora risker 

då det specifika projektet anses ha stor samhällsnytta.  
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Syftet med studien var bland annat att ge en sammanställning av de risker som kan 

uppkomma genom att finansiera transportinfrastrukturprojekt med en OPS lösning. Eftersom 

termen OPS är odefinierad i dagsläget i Sverige har det varit svårt att se några generella 

tendenser som tyder på vissa specifika risker kopplade till just sådana projekt. Motsatsen är 

snarare ett faktum då det visade sig att det inte finns några skillnader i riskerna oavsett 

genomförandeform. Den delen av syftet är således uppfyllt. Däremot har studien inte uppfyllt 

den sista delen av syftet där indikationer skulle ges på hur riskerna skulle fördelas mellan 

offentlig och privat aktör. Det går att se vissa indikationer på att samhällsnyttan och 

vinstavkastningen kan påverka riskallokeringen men för en mer detaljerad fördelning krävs en 

granskning av varje enskilt projekt.  
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BILAGOR 

 
På följande sidor presenteras de bilagor som angetts i texten. 

 

Bilaga 1 innehåller den intervjuguide som användes vid genomförandet av intervjuerna. 

 

Bilaga 2 innehåller en beskrivning av de respondenter som varit med i den kvalitativa 

intervjun. 
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BILAGA 1 

 
Intervjuguide 

 

• Vi presenterar oss 
• Vi ger en kortfattad sammanfattning av vårt examensarbete 
• Vi informerar om sekretess och arbetets användningsområde 
• Frågar om anteckningar får tas under intervjun 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Kortfattat vad är er organisations huvuduppgift? 
2. Hur skulle du beskriva att infrastrukturmarknaden ser ut i dagsläget? 
3. Vad är OPS ur ditt perspektiv? 
4. Vad tycker du är skillnaden mellan OPS-projekt och traditionella projekt? 

 

Huvudfrågor 

 

1. Hur skulle du beskriva upplägget av finansieringen när det kommer till OPS- projekt? 

2. Kan du identifiera de generella riskerna som finns kopplade till OPS som 
finansieringsalternativ jämfört med den traditionella finansieringen av 
infrastrukturprojekt? 

3. Vad anser du är den optimala riskfördelningen i ett finansieringsperspektiv? 
4. Hur ser du på riskerna inom ersättningsformerna/brukaravgifterna? 
5. Hur fördelas dessa risker generellt sett? 
6. Vad har den här fördelningen gett för möjligheter och konsekvenser på projekten? 

 

Fria frågor 

 

1. Vad tror du är den främsta anledningen till att OPS inte fått lika stort genomslag i 
Sverige som i andra länder? 

2. Hur tror du finansieringen av framtida infrastrukturprojekt kommer att se ut? 
3. Vad tror du behöver tillföras på marknaden inom infrastruktur i form av kompetens, 

kunskap och erfarenhet för att en utveckling ska ske? 
 

Avslutande frågor 

1. Har ni något att tillägga som inte tagits upp? 
2. Har ni något emot att vi använder ditt namn i examensarbetet eller vill du förbli 

anonym? 
3. Vill ni ha en kopia av examensarbetet? 

 

 

 

 

• Vi går kortfattat igenom de svar som respondenterna gett, samt kontrollerar att 
våra anteckningar stämmer överens med det respondenten sagt under 
intervjun 

• Vi tackar för oss och frågar om det finns möjlighet att återkomma vid 
eventuella frågor som uppstår efter intervjutillfället  
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BILAGA 2 

Här återfinns en beskrivning av de respondenter som varit med i den kvalitativa intervjun. 

 

R1arbetar huvudsakligen med OPS/Project Finance på NCC. Deras viktigaste funktion 

innebär att bygga samhällsviktig infrastruktur, bostäder, vägar och järnvägar. Det är i stor 

utsträckning offentlig sektor som beställer jobben och NCC ska se till att tillgodose funktioner 

som samhället och användarna behöver, inte bara bygga själva objektet, utan att denna också 

har en funktion. I kombination med detta ska det utföras på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

R2 är chef på avdelningen för marknadsutveckling inom anläggning på NCC Construction. 

R2 har en bred kunskap inom marknaden för trafikinfrastruktur. Avdelningen R2 jobbar med 

har ett nordiskt ansvar, vilket innebär att de jobbar i alla nordiska länder med infrastruktur, 

väg, järnväg, tunnlar, broar, och byggnation av tung industri (processindustri, gruvor, 

stålverk, vindkraft).  

 

R4 arbetar på trafikverket med nationell planering, där finansiering och organisering av 

infrastruktur står i fokus. R4 valdes som intervjuperson eftersom R4 länge har arbetat med 

frågor kopplade till alternativ finansiering och ansågs vara den som är mest kunnig inom 

området OPS på trafikverket. 

 

R3 arbetar på en specialistfunktion inom finans på trafikverket som har hand om den 

finansiella utrymmesplaneringen. I uppdraget ingår bland annat att ta en aktiv roll i alternativa 

finansieringsformer. R3 ansågs därför lämplig som intervjuperson då R3 kunde förmedla en 

bild av hur alternativ finansiering som OPS uppfattas av den offentliga sektorn. 

  



 

- 41 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 

 


