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Förord 

 

 

“En väl fungerande kollektivtrafik behövs för att klara både arbetspendling och resor på 

fritiden och för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens målsättning är att 

kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. För att nå den målsättningen behöver 

kollektivtrafikens attraktionskraft stärkas.” 

 

(Regeringen 2015) 
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Sammanfattning 

Titel 

Offentlig Privat Samverkan 

- En studie om synen på finansiering av kollektivtrafiken  

Författare 

Martin Tingström och Marcus Pettersson  

Handledare  

Cheick Wagué  

Problem 

Sverige har ett tydligt behov att investera i vår infrastruktur och kollektivtrafik samtidigt som det krävs 

ökade anslag för att upprätthålla och underhålla redan befintlig infrastruktur. Då det påpekas gång på 

gång att gapet mellan vårt statliga budgetanslag och det faktiska behovet ökar för varje år som går växer 

problemet. Samtidigt visar erfarenheter från andra europeiska länder att det finns tydliga fördelar med 

att involvera privata aktörer till samhällsinvesteringar. Sverige ligger dock efter i den utvecklingen, och 

vi riskerar att våra behov i samhället inte uppfylls.   

Syfte 

Syftet med studien är att utreda huruvida aktörer verksamma inom transportinfrastrukturbranschen 

ställer sig till OPS-finansiering av kollektivtrafiken. 

Metod 

Undersökningen har utgått från en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer som primär 

datakälla.  

Slutsats 

I undersökningen har forskarna fastslagit att aktörerna i kollektivtrafiksbranschen är positivt inställda till 

OPS och dess syfte, och att det finns goda utvecklingspotentialer inom kollektivtrafiken. Forskarna vill 

dock klargöra att aktörerna menar att det är en lång resa kvar till att större projekt finansieras via OPS, 

men att kollektivtrafiken i mångt och mycket skulle må bra av att introducera OPS-lösningar i mindre 

utsträckning för att på så sätt öka kompetensen och öka samarbetet mellan den offentliga och den privata 

sektorn. 

Nyckelord 

Offentlig privat samverkan, OPS, kollektivtrafik, transportinfrastruktur, risker, asymmetrisk information   
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Abstract 

Title  

Public Private Partnership  

- A study of views on the financing of public transport  

Authors 

Martin Tingström and Marcus Pettersson 

Mentor 

Cheick Wagué 

Problem 

Sweden has a clear need to invest in our infrastructure and public transport, while it requires increased 

funding to sustain and maintain existing infrastructure. As pointed out repeatedly that the gap between 

our state budget and the actual need is increasing, every passing year is a growing problem. At the same 

time the experience in other European countries, there are clear advantages to involve private players to 

community investments. Sweden is behind in this development, and we run the risk that our community 

needs are not met. 

Purpose  

The purpose of the study is to investigate whether the operators active in the transport industry stands to 

PPP financing of public transport. 

Method 

The survey was based on a qualitative approach with semi structured interviews as the primary data 

source. 

Conclusion 

In the study, the researchers determined that the actors in the public transport industry are positive to the 

OPS and its purpose, and that there is good potential for development in public transport. Researchers 

want to make clear, however that the actors believe that it is a long way to go to major projects financed 

through PPP, but the public transport in many respects would do well to introduce PPP solutions to a 

lesser extent so as to increase skills and boost cooperation between the public and private sectors. 

Keywords  

Public private partnership, PPP, public transport, infrastructure, risks, asymmetric information 
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1. Inledning  

 
Inledningen består av en bakgrund till ämnet, sedan följer problemdiskussion, syfte och avgränsningar med studien.

 

1.1 Bakgrund till studien 

Den alternativa finansieringsformen Offentlig Privat Samverkan, vilket förkortas OPS, började under 

1990-talet att växa fram i Storbritannien. Privata aktörer fick då vara med och finansiera byggnationer, 

underhåll samt drift av offentliga tjänster i en helhetslösning. Entreprenadformen är ofta uppbyggd så att 

staten ingår ett avtal med ett projektbolag som ansvar för helheten i affären, sedan finns möjlighet för 

olika privata aktörer att inneha roller som exempelvis ägare, finansiär, entreprenör eller operatör genom 

avtal med projektbolaget (Sveriges Kommuner och Landsting 2009, s. 12). OPS kännetecknas av långa 

kontraktstider, uppemot 25-30 år, samtidigt som det sker en förflyttning av risker från det offentliga till 

det privata (Trafikutskottet & VTI 2007, s. 14). Förekomsten av OPS i Europa har flera förklaringar, 

men en av de största anledningarna var de budgetrestriktioner som trädde i kraft under tidigt 1990-tal 

(Trafikutskottet & VTI 2007, s. 52). Koch och Buser (2006, s. 550) menar att en annan viktig orsak var 

att bilden av hur staten ska agera har förändrats över tid, från en aktiv operatör till att istället vara ett 

övervakande, styrande kontrollerande organ. 

 

OPS har ännu inte fått något genomslag i Sverige, dock har det implementeras i ett flertal olika 

europeiska länder. I en debattartikel från år 2012 argumentar Skanska, Stockholms Handelskammare 

och Fastighetsägarna att OPS är en bra lösning på de problem som idag har uppstått, bland annat för den 

bristande transportinfrastrukturen (Dagens Industri 2012). Regeringen har under 2016 gett i uppdrag till 

en kommitté att utreda finansieringen av offentliga infrastrukturinvesteringar, där ingår exempelvis att 

utreda om privat kapital kan involveras vid finansering av transportinfrastruktur (Finansdepartementet 

2016, s. 15)  

 

Redan under tidigt 1900-tal fanns det kollektivtrafik i Sverige, som reguljära busslinjer av privata 

aktörer med särskilda tillstånd att utföra linjetrafik. Denna trafik var vinstdrivande och inte 

subventionerad av staten. I mitten av 1900-talet fick Statens Järnvägar, som idag heter SJ, en allt större 

roll i Sveriges kollektivtrafik. SJ startade upp lokala och regionala busslinjer, samt köpte upp många av 

de befintliga privata aktörerna för att bedriva sin egen linjetrafik (Kommunal 2015, s. 17).  

 

Idag är den upphandlade kollektivtrafiken väl etablerad i Sverige och styrs av lagen om offentlig 
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upphandling. Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten, vilket förkortas RKM, som ansvarar för 

kollektivtrafiken i sin region. De ansvarar både för den långsiktiga planen om hur kollektivtrafiken skall 

bedrivas och för hur den kortsiktiga samhällsplaneringen ska samordnas inom länet. När upphandlingen 

är klar skrivs ett avtal på cirka åtta till tretton år mellan RKM och den vinnande trafikoperatören, där 

aktörerna specificerar trafikuppdraget samt ersättningen för uppdraget (Sveriges Bussföretag 2015, s. 7 

).  

 

I dagens kollektivtrafik täcker intäkterna inte täcker upp kostnaderna, utan biljettintäkter och övriga 

verksamhetsintäkter täcker endast upp hälften av den totala kostnaden för kollektivtrafik, medan 

resterande del skattesubventioneras. Myndigheten Trafikanalys belyser samtidigt att gapet mellan 

kostnader och intäkter i kollektivtrafiken ökar för varje år som går, mellan år 2000 - 2013 har 

kostnaderna ökat med hela 86 procent samtidigt som intäkterna endast ökat med 65 procent 

(Trafikanalys 2013, s. 30). 

 

I Sverige tillhandahåller den offentliga sektorn samhället med transportinfrastruktur i form av 

exempelvis vägar och kollektivtrafik. Utveckling och underhåll av dessa offentliga tjänster finansieras 

genom anslag från riksdagens årliga budget som riksdagen tar fram, vilket innebär att 

transportinfrastruktur konkurrerar med andra offentliga åtaganden såsom skola och sjukvård 

(Regeringen 2015). 

 

Ett välfungerande transportsystem ger förutsättning till fortsatt tillväxt i Sverige, samt medverkar till en 

ökad sysselsättning i samhället (Regeringen 2015). Sverigeförhandlingen, som är ett initiativ från 

regeringen, har i uppdrag att förbättra kollektivtrafiken i Sveriges växande storstadsregioner. De ska i 

sitt uppdrag driva förhandlingar, utveckla strategier och genomföra lösningar för en bättre infrastruktur. 

Bara i Stockholm ökar befolkningen med cirka 35 000 personer om året och det krävs goda 

förutsättningar och investeringar i kollektivtrafiken för att transportsystemet ska fungera effektivt för 

hela den växande befolkningen (Sverigeförhandlingen u.å). I ett inspel till regeringen sammanfattar 

Svenskt Näringsliv betydelsen av smartare och energieffektiva transportlösningar för att stärka svenska 

företags konkurrenskraft. Vidare lyfts behov fram av alternativa finansieringsformer där de offentliga 

aktörerna arbetar tillsammans med privata aktörer och på så sätt delar på riskerna för att få maximala 

effektiviseringsvinster i byggande och drift (Svenskt Näringsliv 2016, s. 1).  

 

Eftersom infrastrukturen i Sverige finansieras genom anslag har den en stark koppling till det 
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finanspolitiska ramverket, med budgettak och överskottsmål. Därför kan en prioriteringsordning uppstå 

när pengarna inte räcker till som gör att alla nödvändiga investeringar inte kan genomföras (Love, Liu, 

Matthews, Sing & Smith 2007, s. 26). Ett exempel är finansieringen av de aktuella 

höghastighetsbanorna som Trafikverket har noterat inte ryms inom de ekonomiska ramarna för 

transportinfrastrukturens planering under år 2018-2029 (Trafikverket 2016, s. 18). 

 

Det finns även möjlighet till lånefinansiering genom Riksgälden under förutsättning att det kan 

motiveras (SFS 2011:203). Möjligheterna att ta ut användaravgifter från väg- och järnvägsinvesteringar 

är begränsade genom lagar (SFS 2014:52; SFS 2004:519) som i sin tur är baserade på beslut från 

Europaparlamentet. Även fastighetsskatt och trängselskatt är en möjlig åtgärd för att finansiera 

infrastrukturinvesteringar, detta ska den tillsatta kommittén utreda i samband med finansiering av 

offentlig infrastruktur (Finansdepartementet 2016, s. 4). Möjligheten att höja skatten finns men kan vara 

politiskt känsligt med tanke på att Sverige redan idag har höga skattenivåer (Ekonomifakta 2016). Det 

har även lagts motioner i riksdagen att utreda effekterna av en statlig investeringsbudget som har till 

syfte att likt lånefinansiering fördela kostnaderna över livstiden av investeringen (Mutt & Lillemets 

2015). Det finns emellertid likheter mellan OPS, lånefinansiering och investeringsbudgeten, men 

självklart en stor skillnad att privata aktörer lånar till sämre villkor än staten. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning visar på fördelar med att involvera privata aktörer i samhällsinvesteringar, särskilt i 

transportinfrastrukturen (Kwak, Chih & Ibbs 2009, s 56). Kwak et al lyfter också fram flera långsiktiga 

fördelar som exempelvis mer värde för pengarna, ökad innovation och en minskad livscykelkostnad 

samt mer kortsiktiga fördelar, som exempelvis kortare projektleveranstid och förbättrad kvalitet samt 

effektivitet i infrastrukturtjänster. Enligt Hansson & Olofsdotters (2008, s. 1023) forskning finns det 

stöd för att den offentliga budgetens belastningar drabbar infrastrukturinvesteringar i större omfattning.  

 

Redan idag finns ett tydligt investeringsbehov inom infrastruktur och kollektivtrafik. För att upprätthålla 

funktionaliteten i dagens infrastruktur, krävs det cirka 400 miljarder kronor under åren 2018 - 2029. Det 

kan jämföras med den nationella plan som är satt för transportsystem där endast 256 miljarder kronor är 

avsatta för att upprätthålla Sveriges infrastruktur. Kostnaden för det underhåll och utveckling som 

Trafikverket påtalar överstiger den avsatta budgeten med 144 miljarder kronor (Trafikverket 2015, s. 4).  
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Det är inte bara på statlig nivå det efterfrågas satsningar i infrastruktur utan även olika intressegrupper i 

samhället på lokal och regional nivå efterfrågar det (Trafikutskottet & VTI 2007, s. 53). 

 

Samtidigt som det finns ett tydligt investeringsbehov och bristande anslag för att investera i infrastruktur 

har OPS inte fullt ut kunnat utvärderas som ett finansieringsalternativ inom transportinfrastruktur. Det är 

endast ett projekt inom transportsektorn som har genomförts med OPS-finansiering, nämligen 

Arlandabanan, som genomfördes under slutet av 1990-talet. Riksrevisionen (2016, s. 8) har nyligen 

granskat projektet efter närmare 20 år och kan konstatera att bristen på samhällsekonomiska kalkyler 

och uppföljningsdokument gör att det inte går att utvärdera projektet till en godtagen nivå. Däremot 

stödjer granskningen Hansson och Olofsdotters tidigare forskning att det finns tydliga fördelar med att 

avlasta statsbudgeten, projektet för Arlandabanan avlastades så mycket som två tredjedelar av hela 

investeringskostnaden.  

 

Det finns infrastrukturprojekt i andra europeiska länder som påvisar många fördelar med att involvera 

privata aktörer i samhällsinvesteringar. Den svenska staten får allt svårare att möta de krav som 

samhället ställer på att komma ikapp i både funktionalitet och utveckling inom transportinfrastruktur, är 

det en rimlig fråga att ställa sig varför OPS inte används i större utsträckning i Sverige?  

 

Är det möjligt att det är bristen på erfarenhet av OPS som är problemet eller är det helt enkelt så att OPS 

faktiskt har diskuterats som finansieringslösning, men att aktörerna i fråga har utvärderat lösningen och 

kommit fram till att det inte är ett bra alternativ? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utreda huruvida aktörer verksamma inom transportinfrastrukturbranschen 

ställer sig till OPS-finansiering av kollektivtrafiken. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka för- och nackdelar anser aktörer verksamma inom transportinfrastrukturbranschen att OPS-

finansiering av kollektivtrafiken har? 

 Vilka möjligheter samt risker anser aktörerna finns vid OPS-finansiering av kollektivtrafiken? 

 



 

Sida | 12 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien ämnar undersöka OPS-finansiering inom kollektivtrafiken, och då bristen på investeringar i 

denna sektor framförallt förekommer i svenska storstadsregioner. Således är undersökningen avgränsad 

till att endast undersöka Stockholm.  

 

Kollektivtrafiken är en del av transportinfrastruktursbranschen och omfattas av myndigheter, statligt 

ägda eller privata aktörer och kan vid projekt verka som exempelvis byggherre, projektör, 

byggprojektledare, entreprenör, kontrollant, leverantör och/eller operatör. Dessa olika projektaktörer 

innefattas även i ett OPS-projekt. I denna studie avgränsas undersökningen till att intervjua ett statligt 

ägt bolag som i dessa projekt vanligtvis agerar som byggherre och/eller projektör samt även intervjua 

två privata aktörer som vanligtvis agerar byggprojektledare eller entreprenör respektive operatör.  

 

1.6 Disposition  

 

Figur 1: Disposition 

INLEDNING 

•Syftar till att ge dig som läsare en inblick i ämnet Offentlig Privat Samverkan, finansiering av 
transportinfrastruktur samt vilket syfte studien har.  

METOD 

• Metodavsnittet presenterar hur forskarna har gått tillväga vid insamling och analys av data, 
samt vilka forskningsmetoder som användes och varför.  

TEORETISK REFERENSRAM 

•I den teoretiska referensramen får du som läsare inblick i vilka teoretiska utgångspunkter 
forskarna har haft under undersökningens gång och ämnar öka förståelsen för studien.  

EMPIRI 

• Empiriavsnittet presenterar de kvalitativa intervjuer som har genomförts och anses vara 
relevant för studiens syfte.  

ANALYS 

•Här presenteras resultatet av studien och analyseras mot de teorier vilket studien haft som 
utgångspunkt med de intervjuer som presenteras i empiriavsnittet  

SLUTSATS 

•I detta kapitel kopplas resultatet från analysavsnittet ihop med studiens syfte och frågeställning. 
I detta avsnitt ges även förslag på vidare forskning.  
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2. Metod 

 
Metodkapitlet ämnar presentera olika metoder som det finns möjlighet att använda sig av vid genomförande av en studie 

samt också ge motiveringar till valet av tillvägagångssättet till denna specifika studie. För läsaren ger det en inblick i hur 

studien har genomförts, då valet av metod ligger till grund för datainsamling och dess analys samt slutligen även studiens 

resultat vilket ger läsaren en möjlighet att bedöma studiens relevans. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Innan forskaren sätter fokus på hur insamlingen av data ska se för att kunna besvara problemställningen 

behöver en forskningsmetod samt vetenskaplig ansats bestämmas. Guba och Lincoln (1994, s. 105) 

argumenterar för att valet av metod är sekundär frågan om paradigm, vilket de definierar som det 

grundtrossystem eller den världsbild som styr forskarna i val av inte bara metod utan också 

vetenskapligt ansats.  

 

Studien har tolkats med ett hermeneutiskt synsätt vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 567) innebär 

att forskaren som analyserar texten ska sträva efter att tolka och få fram innehållet med utgångspunkt i 

upphovsmanens perspektiv. Motsatsen till hermeneutik är positivism som har sina grunder i ett mer 

naturvetenskapligt synsätt där forskningen i så stor utsträckning som möjligt sker så att informationen 

som tagits fram inte kan tolkas på olika sätt (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 113). 

 

Då uppsatsens syfte är att utreda huruvida aktörer verksamma inom transportinfrastrukturbranschen 

ställer sig till OPS-finansiering av kollektivtrafiken, ansåg forskarna att ett hermeneutiskt synsätt var 

lämpligt att använda för att tillsammans med tidigare kunskaper inom forskningsområdet kunna få en 

djupare förståelse för fenomenet. Förförståelse är enligt Phillips & Brown (1993, s. 1547) något som 

alltid bör vara närvarande i en hermeneutisk tillvägagångssätt.  

 

Studien anses vara av deduktiv karaktär, då den empiriska undersökningen ligger till grund för den 

slutsats som genereras. En deduktiv process innebär att teorin är utgångspunkten som formar en 

frågeställning eller hypotes vilket därefter antingen bekräftas eller förkastas utifrån den insamlande 

empirin. Mot den deduktiva processen står den induktiva där resultatet av en empirisk undersökning 

istället formar teorin. Det är dock relevant att påpeka att dessa två processer inte är helt skilda 

företeelser, utan deduktiva processer innehåller viss induktion och vice versa (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009, s. 124-127). 
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2.2 Metodval 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 49) finns det två utpräglade inriktningar vid valet av 

forskningsstrategi, den kvantitativa metoden som lägger tonvikt på siffror och forskarens uppfattning 

samt den kvalitativa metoden där fokus ligger på ord och tolkning av deltagarens uppfattning. Utifrån 

studies syfte ansågs en kvalitativ forskningsmetod vara lämpligast med intervjuer av ett antal aktörer 

inom transportinfrastrukturbranschen för att kunna undersöka OPS-finansiering av kollektivtrafiken mer 

djupgående. Då forskaren vill uträtta detta anser Jacobsen (2002, s. 145) att en kvalitativ ansats är det 

mest lämplig. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Då båda forskarna, både innan och under forskningsperioden, arbetar inom kollektivtrafik har forskarna 

kontinuerligt införskaffat sig kunskap inom kollektivtrafik i allmänhet och finansiering av det i 

synnerhet. I ett tidigt skede inhämtades även en generell kunskap kring finansiering av större projekt och 

framförallt i form av OPS-projekt. Efter att ha studerat dessa två områden märkte författarna en tydlig 

utvecklingspotential, vilket ledde till att en problemställning och en projektplan utarbetades. 

 

Kort därefter påbörjades arbetet med att finna tidigare forskning, litteratur och rapporter som behandlar 

ämnet och förutsättningarna för att genomföra OPS-projekt i Sverige. För att forskarna också skulle 

finna en relation mellan större transportinfrastrukturprojekt och finansiering genom OPS, påbörjades en 

viss efterforskning kring om det i nutid finns något intresse i att genomföra OPS projekt i Sverige. 

Bryman och Bell (2013, s. 123) menar att det finns flera goda skäl att genomgöra en 

litteraturgenomgång för att skapa sig kännedom om området innan projektet inleds samt få tips till 

användbara referensverk.  

 

Informationen som framkommer under intervjuerna betraktas som primärdata då den de facto avspeglar 

den inställning som finns till både OPS och kollektivtrafiken samt att intervjufrågorna är underbyggda 

med ett sådant syfte att den skall ge förutsättningar till en teoretisk förankring i analysmaterialet. 

Empirin kommer enbart bestå av primärdata i form av intervjuer samtidigt som tidigare forskning, 

rapporter, litteratur och elektroniska källor är sekundärdata, vilket betyder att forskaren själv inte har 

samlat in dessa data. 

  



 

Sida | 15 

 

2.4 Intervjuer 

2.4.1 Utformningen av intervjumaterial 

Studiens datainsamling utfördes genom semi-strukturerade personliga intervjuer med personer som har 

god kunskap och/eller erfarenhet inom berörda områden. Fördelen med personliga intervjuer är att de är 

lättare att arrangera då det räcker med att två personer ska hitta en passande tid, samtidigt som de är 

enklare att kontrollera till skillnad från gruppintervjuer eller fokusgrupper. En annan fördel uppstår vid 

transkriberingen då samtalet endast involverar en person. En nackdel med personliga intervjuer är att det 

endast involverar en synpunkt till skillnad från gruppintervjuer eller fokusgrupper där antalet åsikter är 

flera. Då studien syftar till att kvalitativt utforska ämnen av komplex karaktär anser Denscombe att 

intervjuer är att föredra (Denscombe 2016, s. 265-267). 

 

Strukturen på intervjuguiden utarbetades från den teoretiska referensramen där målet med 

intervjufrågorna var att formulera dem på ett sätt för att kunna samla in så mycket information som 

möjligt från respondenterna för att därefter kunna besvara studiens frågeställningar. 

  

Intervjuguiden delades upp i tre delar, en allmän inledande del med frågor som respondenterna 

förväntades ha en bra uppfattning om med avsikt att skapa en lättsam stämning inför de mer djupgående 

frågorna i den andra delen, vilken delades upp i tre kategoriavsnitt för att behandla studiens 

problemställning, med frågor som berör OPS, risk och kollektivtrafik. Sista delen syftar till att avsluta 

intervjun och säkerställa att respondenten är nöjd med genomförandet.  

  

Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär vilket ger en flexibilitet i formatet och agendan samt 

fokuserar mer på vad intervjupersonen tycker är relevant och betydelsefullt, till skillnad från 

strukturerade intervjuer som mer liknar ett frågeformulär med syfte att uppnå en så hög reliabilitet och 

validitet som möjligt (Bryman & Bell 2013, s. 474). 

 

2.4.2 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter har valts från ett ändamålsenligt perspektiv, då de typer av frågor som skall 

besvaras är av en sådan karaktär att det krävs en viss kunskap och information genom att de arbetar eller 

på annat sätt har stött på dessa frågor i arbetslivet. Det fanns även en tanke att få fram åsikter från flera 

typer av olika aktörer, som kan vara intressanta för studien från skilda infallsvinklar. Författarnas 

avsikter med valet av respondenter var också att de skulle representera olika parter i en möjlig OPS-
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struktur, exempelvis byggherre, projektör, byggprojektledare, entreprenör, kontrollant, leverantör 

och/eller operatör. Att urvalet är målstyrt är enligt Bryman och Bell (2013, s. 452) vanligt vid just 

kvalitativa undersökningar. 

  

2.4.3 Genomförandet av intervjun 

Företagen som ansågs vara relevanta att intervjua kontaktades först genom mail. Efter en inledande 

kontakt med tre intresserade företag bokades en personlig intervju på plats hos respektive företag.     

En eller två dagar innan intervjuerna hölls skickades intervjuguiden ut för att ge respondenterna 

möjlighet till att förbereda sig, samt lyfta fram och tydliggöra vissa etiska frågor som är viktig för 

forskning inom företagsekonomi, som undersökningens syfte och informera om konfidentialitet och 

anonymitet (Bryman & Bell 2013, s. 137). 

 

Innan intervjun startade frågades var och en av de intervjuade om det var OK att spela in intervjun, för 

att minska risken för tekniska problem samt eventuella störningar placerades två ljudinspelare ut på 

olika ställen. Inspelning och transkribering medför fördelar i form av att forskarna hade möjlighet att 

lyssna på intervjun upprepade gånger och på så sätt lättare kunna göra en noggrannare analys av hur och 

vad personerna sagt (Heritage 1984, se Bryman & Bell 2013, s. 489). Under var och en av intervjuerna 

tog den ena forskaren rollen som intervjuare samtidigt som den andra förde anteckningar av 

respondenternas svar.  

 

Intervjufrågorna är formade så att respondenterna har stor möjlighet att fokusera på det som de finner är 

relevant till studien för att på så sätt spegla dess åsikter och inställningar. Detta medförde att forskarna i 

mångt och mycket avvek från intervjuguidens ordning av frågor, vilket gav intervjun ett stort inslag av 

flexibilitet som i sin tur bidrog till möjligheten att skifta fokus i undersökningen utefter de frågor som 

respondenterna ansåg vara av relevant karaktär till studien. Att vara flexibel handlar inte enbart om att 

följa den intervjuades spår utan också om att kunna styra frågornas sekvens, följa upp olika svar och 

reda ut oklarheter eller inkonsekvenser menar Bryman & Bell (2013, s. 492). 

 

2.4.4 Insamling och analys av intervjumaterial 

Kvalitativ data medför ofta svårigheter vid analys då det finns få accepterade metoder till skillnad från 

en kvantitativ analys. Mängden data är ofta otymplig, omfattande och ostrukturerad i form av text från 
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exempelvis intervjuer, det är viktigt att inte fångas av mängden information utan blicka mot det större 

perspektivet samt göra en riktig analys (Bryman & Bell 2013, s. 574). 

 

Intervjuerna transkriberades av båda forskarna direkt efter intervjuerna i syfte att fånga det essentiella, 

som därefter sammanställdes och analyserades mot den teoretiska referensramen. Analysen gjordes med 

hjälp av en sorts kodning där varierade märkpennor användes för att särskilja och kunna organisera olika 

avsnitt från respektive intervju. 

 

2.5 Källkritik 

I inledningen, och även i det mer övergripande kapitlet om OPS har nyhetsartiklar och rapporter från 

intresseorganisationer använts för att på ett relevant sätt aktuellisera forskningen. Att publicera negativa 

egenintressen är något som forskarna tagit hänsyn till speciellt vid litteratur från mer känsliga källor som 

exempelvis intresseorganisationer. Det är viktigt att aldrig bara acceptera en dokumentär källa som den 

är utan säkerställa och granska autenticiteten, trovärdigheten, innebörden och att det är representativt 

(Denscombe 2016, s. 326). Eftersom studien avser att studera OPS i Sverige har statspublikationer 

använts då forskning och erfarenheter från liknande projekt är liten i Sverige, statliga publikationer och 

officiell statistik har blivit en väldigt vanlig källa i västerländsk forskning (Denscombe 2016, s. 320). 

 

Författarna har strävat efter att använda granskade vetenskapliga artiklar i största möjliga utsträckning 

för att få en trovärdig bild om det valda ämnet. Akademiska tidsskrifter som är granskade ger en viss 

försäkran om kvaliteten men ingen garanti (Denscombe 2016, s. 326). Databassökning efter artiklar har 

skett främst i SöderScholar, men även Google Scholar och Libris har använts för att hitta relevant 

forskning och information. Sökningen i databaser har skett med sökord som exempelvis; Offentlig privat 

samverkan, public private partnership, kollektivtrafik, public transport, infrastruktur, 

asymmetriskinformation, risk, new public management. 

  

2.6 Metodkritik 

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och syftar inte till att ge en heltäckande bild eller möjligheten att 

generalisera problemet till populationen som kan vara möjligt vid kvantitativ forskning, utan snarare 

skapa en förståelse för åsikterna inom det valda ämnet samt analysera informationen mot teorier. Detta 

avspeglas också i valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer snarare än en mycket strukturerad 

studie med syfte att studera väl avgränsade begrepp och frågeställningar som är vanligt i kvantitativ 
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forskning (Bryman & Bell 2013, s. 421). Vanligen brukar begrepp som transparens vara bristande i 

kvalitativ forskning, vilket redogör för hur väl forskaren beskrivit på vilket sätt undersökningen faktisk 

planerats och genomförts i samband med urval och dataanalys (Bryman & Bell 2013, s. 418). För att 

kunna öka transparensen har forskarna löpande dokumenterat sitt arbete och redogjort för detta på ett 

sådant beskrivande sätt som möjligt.  

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som är vanligt förekommande i kvantitativ forskning med syfte 

att beskriva tillförlitligheten, replikerbarheten och om de slutsatser som görs i en undersökning hänger 

ihop eller inte (Bryman & Bell 2013, s. 63). Den kvalitativa forskningen inriktar sig inte i lika stor 

utstäckning som den kvantitativa på måtten av olika begrepp men de utgör i sig en viktig del av 

kvalitativ forskning. Det råder också delade meningar om de begreppen ska användas för kvalitativ 

forskning eller om begrepp som trovärdighet och äkthet ska användas istället (Bryman & Bell 2013, s. 

399-402).  

 

Lincoln och Guba (1994, s. 114) delar upp trovärdighet i fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. 

 

Tillförlitlighet behandlar om forskningen genomförts i enlighet med de regler som finns och att de 

personerna som studerats får stämma av resultaten i syfte att bekräfta uppfattningen hos forskarna. Efter 

transkribering och sammanställning av genomförda intervjuer skickades dessa till respektive respondent 

för att de skulle få möjlighet att kommentera och återkoppla vid eventuella missuppfattningar eller 

liknande, samt att de kände sig trygg med hur vi hanterat deras namn och eller organisation vilket ökar 

tillförlitligheten i uppsatsen.  

 

Överförbarhet inbegriper beskrivningen i detalj av genomförandet för att andra ska kunna bedöma 

resultatens tillämpning i andra miljöer. För att öka studiens överförbarhet har arbetsgången när det 

kommer till tidigare nämnda kritiska områden beskrivits på ett så detaljerat sätt som möjligt i uppsatsen. 

 

Pålitlighet kan liknas vid en revison där en kollega ska kunna granska forskningens gång på ett sådant 

sätt att en bedömning om teoretiska konklusioner är befogade. Då uppsatsen blivit granskad av studiens 

handledare samt granskats av kollegor vid opponeringstillfällen har pålitligheten uppfyllts.  
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Bekräftelse eller konfirmering betyder att forskaren garanterar att undersökningen skett i god tro och 

inte subjektiva värderingar färgat innehållet. Då båda forskarna är sammankopplade med ett av de 

intervjuade företagen har stor vikt lagts på objektiveten vid genomförandet av intervjun samt 

sammanställningen och analys av data. Det ska tydligöras att ingen utöver forskarna, opponenter eller 

handledaren har haft tillgång till uppsatsen eller på något sätt påverkat forskarna och studiens inriktning 

samt resultat. Därmed kan konfirmeringen eller bekräftelsen ifrågasättas men det är forskarnas åsikt och 

övertygelse att agerandet har varit i god tro utan subjektiva värderingar.   

 

Äkthet beskrivs med ett antal kriterier gällande de studerande och deras möjlighet till ökad förståelse för 

sig själv men också andra personer i miljön, möjligheter till bättre underlag att förändra situationer samt 

rättvisan av de studerades åsikter. Studien har genom att delge respondenterna studiens resultat samt 

hållit en kontakt efter intervjuer tagit hänsyn till kriteriet om äkthet. 
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3. Teoretisk referensram 

 
I den teoretiska referensramen kommer du som läsare att få en inblick i de teoretiska utgångspunkterna som använts till 

studien. Med hänsyn till de teoretiska aspekter som är av intresse inom OPS och finansiering av kollektivtrafik, likväl som att 

det bör vara av relevant karaktär utifrån den infallsvinkel forskarna valt.  

 

3.1 Offentlig Privat Samverkan (OPS)   

Offentlig privat samverkan (OPS) är en entreprenadform som vuxit fram och accepterats världen över, 

till stor del tack vare de olika ekonomiska kriser som varit under senaste 30 åren där särskilt 

transportsektorn har favoriserats på grund av kraftiga avregleringar (Tsamboulas, Verma & Moraiti 

2013, s. 127). OPS kan användas vid större infrastruktur- eller byggprojekt och principen bygger på att 

finansiering och delar av risken förflyttas från den offentliga- till den privata sektorn med syfte att skapa 

en högre effektivitet och kvalitet. Staten ger i uppdrag åt den privata sektorn att genom ett projektbolag 

planera, bygga, driva, underhålla och finansiera offentliga anläggningar och verksamheter. 

Projektbolaget ingår ett avtal med beställaren (offentlig part), där exempelvis riskfördelning och 

ersättningsform regleras. Det är sedan projektbolaget som ingår kontrakt med övriga aktörer i projektet 

och reglerar i sin tur ansvar och risk vidare (Näringsdepartementet 2000, s. 52). 

 

Figur 2. Illustration av de olika aktörerna som kan ingå i en OPS-lösning. 

Källa: Egenkomponerad bild (Sveriges Kommuner och Landsting 2009, s. 12) 
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Det finns många former, benämningar och definitioner för detta koncept
1
 (Konkurrensverket 2007, s. 1), 

men för denna uppsats kommer EU-kommissionens (2015, s. 160) tolkning av OPS att användas. För att 

klassificeras som en OPS ska projektet avse en offentlig funktion där den offentliga sektorn ska vara 

beställare, finansiering ska ske med helt med privata medel där ett företag utanför den offentliga sektorn 

ansvar för konstruktion och utformning av projektet, samt bär en relevant del av risken. Även operatören 

ska befinna sig utanför den offentliga sektorn. Gemensamt för alla de olika modellerna av OPS är 

däremot att kontraktstiderna är långa, ofta upp till 30 år (Banverket, VTI & Vägverket 2007, s. 32). 

  

3.2.1 För- och nackdelar med OPS 

Framväxten av OPS som ett alternativ till traditionella sätt att finansiera, bygga och driva offentlig 

infrastruktur är omdiskuterat. Ofta finns det olika perspektiv beroende på om du har olika aktörer eller 

samhällets ögon att titta med på OPS. Investerare ser en stabil investering och avkastning på satsat 

kapital, kommuner och näringsliv hoppas på att de projekt som anses vara viktiga för dem kommer till 

stånd. EU-kommissionen tycker det investeras för lite i infrastrukturen och som inledningen visar ligger 

Sverige efter i infrastrukturinvesteringsfasen inom transportsektorn (Banverket, VTI & Vägverket 2007, 

s. 33). 

Det som brukar lyftas fram som ett av de största argumenten för OPS är just att tanken om 

kostnadseffektivistering. OPS anses skapa möjligheter till en mer effektiv utformning av produkten där 

byggandet, driften och underhållet pratas om i form av ett livscykelperspektiv. Det skapas incitament att 

optimera kostnaden på lång sikt istället för att bara bygga så billigt som möjligt i det korta perspektivet 

(Banverket, VTI & Vägverket 2007, s. 33). I Trafikutskottet och VITs rapport (2007) exemplifieras 

svårigheterna med att bekräfta de påståenden som finns att OPS leder till kostnadseffektiviseringar med 

erfarenheter från andra länder där OPS-projekt genomförts.  

En av drivkrafterna med att använda OPS som alternativ till finansiering av infrastruktur kommer ifrån 

att offentliga budgetar ofta är ansträngda samtidigt som behovet är stort för ny infrastruktur men också 

upprustning av redan befintlig infrastruktur (Grimsey & Lewis 2002, s. 107). Ett sätt för det offentliga 

att kunna finansiera stora infrastrukturprojekt utan att belasta den aktuella budgeten blir då att lägga 

över finansiering till den privata sidan i utbyte mot en årlig ersättning. Man frigör alltså utrymme där 

och då för andra investeringar samtidigt som framtida budgetar kommer att belastas med en lägre utgift 

                                                 

1
 Exempelvis; Offentlig privat samverkan (OPS), Public Private Partnership (PPP) och Private Finance Initiative (PFI) 
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över hela kontraktstiden. Vissa länder har likväl fått betala dyrt för att man inte har haft förståelsen att 

projektet måste betalas och inte innebär att nya medel blir tillgängliga (Trafikutskottet och VTI 2007, s. 

6).  

Nedan visas hur statsbudgeten belastas vid traditionell anslagsfinansiering av infrastruktur i jämförelse 

med en OPS-lösning. Det traditionella sättet innebär att staten har stora utgifter i form av byggkostnader 

under det första året och sedan underhållskostnader över den resterande tidsperioden som infrastrukturen 

används. Vid OPS betalas en årlig koncession ut från staten till projektbolaget för underhåll och ränta. 

Därmed redovisas inte finansieringen som en statsfinansiell skuld då investeringen sker med privata 

medel istället för offentliga (Trafikutskottet och VTI 2007, s. 52). 

 

Figur 3. Statliga utgifter vid traditionell- respektive OPS-finansiering 

Källa: Egenkomponerad bild (Näringsdepartementet 2000) 

 

Att upplåningskostnaderna blir högre med OPS-projekt faller sig naturligt då tanken är att den privata 

sektorn ska tillhandahålla finansiering. Samtidigt visar internationella erfarenheter från OPS en minskad 

spridning för räntan mellan det privata och offentliga då formen utvecklas. Även 

transaktionskostnaderna riskerar att bli betydligt högre vid ett OPS-projekt då det innefattar flera parter, 

kontrakt och ett omfattande arbete i anbudsfasen för att optimera livscykelperspektivet (Banverket, VTI 

& Vägverket 2007, s. 35).  
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Trafikutskottet och VTIs (2007, s. 53) forskningsöversikt tar också upp möjligheterna att erhålla bidrag 

till finansieringen från exempelvis EIB eller olika strukturfonder i samband med att OPS prövas. I bland 

annat Spanien, Portugal och Grekland har strukturfonder gått in och medfinansierat OPS-projekt. Att 

försöka identifiera nya finansieringsinstrument och stödja OPS i större skala lyfter EU-kommissionen 

(2015, s. 13) fram som ett av många förslag för att 2050 kunna nå det långsiktiga miljömålet om minst 

60 % mindre utsläpp av växthusgaser. 

     

3.2.2 Risk 

”Risk är sannolikheten för att någonting kommer att hända som har en motsatt påverkan på människor, 

anläggningar eller byggnader, utrustning, ekonomi och miljö än vad som är önskvärt samt 

konsekvenserna av denna påverkan.” (SKL 2009, s. 5) 

 

Citatet är hämtat från en rapport om riskhantering vid offentlig privat samverkan från Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) (2009, s. 5) och är den definition av risk som uppsatsen ämnar 

använda. En utgångspunkt som många använder sig utav är att risk alltid skall bära sig av den som är 

bäst lämpad. Den som är bäst lämpad betyder i detta fall att den skall bäras med det mest 

kostnadseffektiva sättet och/eller att det den skall bäras av den part som kan påverka eller kontrollera 

risken (Medda 2006, s 214).  

I alla projekt som syftar till att uppföra nya anläggningar finns risker. En stor del av risken i OPS-

projekt kommer ifrån komplexa uppläggningar av dokumentation, finansiering, beskattning, tekniska 

detaljer, tilläggsavtal et cetera som finns vid stora infrastruktursatsningar, samtidigt är typen av risk 

förändlig under projekts gång. Du har i byggnadsfasen en typ av risk som sedan kommer att förändras 

när projektet övergår till driftsfasen (Grimsey & Lewis, 2002 s. 109). 

I SKLs (2009, s. 21) rapport identifieras tio huvudsakliga riskområden för ett OPS-projekt; 

 Kontraktsrisk 

 Kommersiella risker 

 Legal risk 

 Risk i byggande, drift och underhåll 

 Risk för driften av kärnverksamheten 

 Politisk risk 

 Miljörisk 

 Samhällsrisk 
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 Finansierings- och refinansieringsrisk 

 Restvärdesrisk 

 

Dessa områden får helt stöd med undantag för samhällets risk av Grimsey och Lewis (2002, s. 111). 

Loosemore (2007, s. 75) belyser i sin artikel om riskallokering för ett Australiensiskt järnvägsprojekt i 

OPS-form betydelsen av allmänhetens uppfattning som en viktig riskfaktor att ta hänsyn till. Dessa 

risker är svåra att förutsäga och hantera på ett effektivt sätt och påverkas av hur tidigare högprofilerade 

liknande projekt har utfallit.  

Att risk verkligen överförs från det offentliga till det privata och fördelas på ett optimalt sätt är den 

verkliga framgångsfaktorn för OPS-projekt menar Corner (2006, s. 53). Samtidigt som en tidigare studie 

med syfte att identifiera kritiska framgångsfaktorer för OPS investeringar i infrastruktur utifrån den 

akademiska- och industriella sektorn lyfter fram fem aspekter där riskallokeringen rankas som nummer 

två av båda sektorerna (Zhang 2005, s. 13). Att riskfördelningen är av viktigaste områdena i samarbetet 

mellan det offentliga och privata råder inga tvivel om och sannolikt varför det är ett av de områden som 

det forskats mest om inom OPS (Chan & Osei-Kyei 2015, s. 1344). 

I figur 4 ges exempel på hur ansvarsfördelningen i en OPS skiljer sig från den traditionella 

upphandlingen och detta visar hur risken delvis eller helt flyttas mellan det offentliga och privata. 

 

Figur 4. Exempel på skillnaderna i riskfördelning mellan ett traditionellt projekt och ett OPS-projekt 

Källa: Egenkomponerad bild (Näringsdepartementet 2000, s. 57) 

 

3.2.3 Ersättningsformer 

En viktig del i alla verksamheter är hur betalningen för det uppdrag som utförs är uppbyggd. 

Projektbolaget kan antingen erhålla ersättning direkt från den offentliga sidan eller från den som nyttjar 
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tjänsten. Ersättningen blir ett viktigt styrmedel för den offentliga sidan att matcha förväntningar och mål 

från de egna leden samtidigt som de måste uppfylla projektbolagets finansiärers krav på 

kostnadstäckning och avkastning. En ersättning som delvis bygger på incitament har möjlighet att 

motivera en effektivisering från projektbolaget och samtidigt sänka kostnaderna för samhället 

(Näringsdepartementet 2000, s. 58). Med det sagt behöver valet av ersättningsmodell anpassas till 

situationen och styras efter faktorer som påverkar ersättningsformen, till exempel (Banverket, VTI och 

Vägverket 2007, s. 30); 

 graden av osäkerhet i projektets genomförande 

 partnernas inställning till risk 

 garden av förtroende och tillit mellan parterna 

 beställarens resurser att följa upp redovisade kostnader 

Trafikutskottet och VTIs rapport (2007) tar även upp kopplingen mellan valet av ersättningsform och 

kvalitetsaspekten där drivkrafterna mellan en fast- och en rörligersättning kopplat till incitamentsdelen 

har stor betydelse.  

 

3.3 Kontraktsteori  

Utformandet av ett kontrakt är av komplex karaktär, och med begreppet kontraktsteori menar man att 

man bör identifiera ett antal olika aspekter som är av relevant karaktär för att ett kontrakt, som är så 

värdeskapande som möjligt för samtliga inblandade parter, skall komma till. (Bogetoft & Olesen 2004, 

s. 17)  

3.3.1 Den ekonomiska aspekten av kontrakt 

3.3.1.1 Transaktionskostnader  

Vid kontraktstecknande är det viktigt att ta hänsyn till transaktionskostnader som uppstår då en part 

söker upp en annan part för att arrangera, övervaka och/eller ta fram ett kontrakt i en miljö där 

asymmetrisk information förekommer (Hartley & Parker 2003, s. 100). Dessa transaktionskostnader 

medför att respektive part kommer att agera på olika sätt och vid ingången av ett partnerskap och 

kontrakt finns det framförallt tre stycken synvinklar att ta hänsyn till. Först och främst antas parterna att 

agera rationellt i samtliga situationer, vilket visar sig genom att alla fattar beslut utefter egoistiska 

grunder som genererar mest värde och som tar dem till deras mål utefter vilken information som 

respektive part har tillgång till (Bogetoft & Olesen 2004, s 45). Därefter kommer parterna dessutom att 
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agera opportunistiskt – själviskt – i den meningen att de kommer att utnyttja situationer som uppstår på 

ett sådant sätt att de kommer till fördel för dem själva. En part kommer endast att ingå en 

överenskommelse om förutsättningarna gör dem nöjda och om parten mot förmodan är missnöjd med 

situationen, finns risk att information inte delges mellan parterna och eventuellt agera på annat sätt än 

det som inte ingått i det ursprungliga kontraktet (Bogetoft & Olesen 2004, s. 46). Den sista aspekten 

som ligger till grund för transaktionskostnader, är om den tidsmässiga aspekten då parterna kan ta på sig 

större risker om kontraktet inte löper på tillräckligt lång tid. En part kan exempelvis inte tycka det är 

lönsamt att göra en stor investering om det inte finns drivkrafter i kontraktet som gör att parten kan råda 

över investeringen över en tillräckligt lång tid (Bogetoft & Olesen 2004, s. 49).  

 

Transaktionskostnader kan således reduceras genom att tillge bra information för båda parter, både 

innan, under och efter kontraktering. Samtidigt är det viktigt för båda parter att söka upp och tillge 

information till varandra för att på så sätt också bli en attraktivare kontraktspartner – antingen genom att 

bygga förtroendeingivande relationer och/eller genom ett bra rykte i en bransch. 

 

3.3.1.2 Tidsaspekten  

Kontrakt som skrivs på lång eller kort sikt har olika egenskaper och drivkrafter. Ett kortsiktigt kontrakt 

ger den kontraktstagande parten litet utrymme att utveckla kontraktet då det inte tenderar att inte ge 

någon avkastning. Ett långsiktigt kontrakt däremot ger den kontraktstagande parten större incitament att 

investera och satsa både kapital och tid då det förefaller vara större säkerhet för den kontraktstagande 

parten i ett långt kontrakt än ett kort kontrakt – framförallt vid kontrakt som innehåller större 

investeringskostnader. De tenderar samtidigt att per automatik att löpa under en längre tid, då det är 

svårt att motivera en motpart att investera stora belopp i ett kontrakt man långsiktigt inte kommer att 

vara delaktig i (Guriev & Kvasov 2005, 1370).  

 

3.4 Agentteori 

Agentteori syftar till den problematik som uppstår mellan agent och principal när det råder asymmetrisk 

information samt där osäkerhet och risk finns. Relationen mellan agent och principal uppstår då 

principalen – uppdragsgivaren – vill ha någonting utfört – ett uppdrag – och agenten – uppdragstagaren - 

är den part som utför arbetet åt principalen. Problemen som ofta uppstår i denna relation beror i mångt 

och mycket av att agenten verkar i sitt eget intresse snarare än i principalens, vilket egentligen är det 

intresse som skall beaktas. Principalen kompenserar agenten för att utföra ett arbete som skall vara till 
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nytta för principalen. På grund av kostnadsmässiga anledningar har dock principalen begränsade 

möjligheter till att bevaka det arbetet som agenten utför, vilket i sin tur leder till att principalen inte vara 

helt säker på att arbetet är fullt utfört eller inte. För att försäkra sig om att agenten utför det som ligger 

till grund för uppdraget och således uppdragsgivarens intressen, kan principalen ge agenten större 

incitament i form av hög kompensation för att på så sätt ge agenten större motivation till att utföra 

arbetet på ett värdeskapande sätt för principalen. (Jensen & Meckling 1976, s. 310)  

 

Vid en relation mellan principal och agent finns det dock kostnader som uppstår, vilket framförallt visar 

sig i tre skepnader. Först och främst handlar det om det som tidigare berördes, nämligen 

övervakningskostnader som uppkommer när principalen agerar för att säkerställa att agenten agererar i 

uppdragsgivarens intresse. Mycket av problematiken i detta ligger i att parterna kan ha olika 

uppfattningar om vilket ändamål uppdraget har och vad som anses vara effektivt arbete – det vill säga 

att principalen anser att agentens angripssätt är ineffektivt medan agenten ser det som ett effektivt 

arbetssätt. Övervakningskostnaden ligger i att principalen har en begränsad möjlighet till att övervaka 

agenten och således inte heller samma tillgång till information som agenten har när denne utför 

uppdraget. Övervakning är kostsam och mycket saker är svårmätbara och svårbedömda, vilket också gör 

det svårt att för respektive part att bevisa för varandra hur arbetet har utförts på ett minimalt eller 

maximalt effektivt sätt (Agell & Söderström 1992, s. 144).  

 

Den andra kostnaden som kan uppstå vid relationen mellan agent och principal är garantikostnaden, 

vilket ger principalen skydd mot att agenten agerar helt i strid mot principalens intressen. Exempelvis 

kan det handla om att uppdragsgivaren får en kompensation om det förefaller att agenten avviker från 

principalens intresse. Slutligen kan det visa sig, trots övervakning och garantier, att det föreligger 

asymmetri mellan parterna om hur agenten agerar och vad som i teorin skulle skapa mest värde för 

principalen – vilket i sin tur resulterar i en välfärdsförlust för principalen (Windram 2005, s. 66).  

 

3.5 New Public Management 

Under de senaste decennierna har den offentliga sektorn varit under förändring mot ett koncept som 

karakteriserar offentlig förvaltning och ledning, starkt influerad från den privata sektorns administrativa 

praxis (Almqvist 2004, s. 8). New Public Management (NPM) växte fram tidigt under 1980-talet med 

fotfäste i Storbritannien under ledning av premiärminister Margaret Thatcher och i de kommunala 

områden som drabbades värst av lågkonjunkturen och skatteupproren i USA (Gruening 2001, s. 2) 
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Även om NPM kan och har beskrivits på ett olikartat sätt så finns det emellertid en överlappning i 

redogörelsen av vad NPM innebär. Till exempel iden om en förskjutning av tyngdpunkten från 

beslutsfattande till ledningskompetens, från användaravgifter till rörlig ersättning och en enhetlig och 

allomfattande public service till en mer varierad struktur med fokus på kontrakt är ofta återkommande 

teman (Hood 1995, s. 95). Vidare beskriver Hood sju grunddrag av förändring som karakteriserar NPM; 

 

 Decentralisering av offentliga organisationer 

 En ökad konkurrens inte bara mellan offentliga organisationer utan också mellan den offentliga- 

och privata sektorn.  

 En utveckling av ledningen med ökad användning av praxis hämtade från den privata 

företagssektorn. 

 Disciplinerad och ekonomisk resursanvändning samt aktivt sökande för att hitta 

kostnadseffektivare alternativ för de offentliga tjänsterna. 

 En aktivare, tydligare och synligare styrning av offentliga organisationer. 

 Tydligare och mer mätbara mål för offentliga organisationer snarare än hur processen för 

organisationen ser ut. 

 Försök till en prestationsbaserad stabil och kontinuerlig styrning av offentliga organisationer 

speciellt i fråga om lön och anställningsavtal.  

  

Grunddragen kan delas in i två grupper och hänför sig till frågan om hur långt den offentliga sektorn bör 

vara skild från den privata sektorn i sin organisation och metoder för ansvarsskyldighet, samt frågan om 

hur långt ledningen och beslutsfattare ska styras av normer och regler. 

 

Almqvist (2004, s. 19) beskriver svårigheterna med att bedöma om NPM-programmen varit lyckat eller 

inte under de 20 åren som konceptet prövats i Sverige. Forskningen har visat på både fall där 

programmen fått den förväntade effekten likväl som delar där utfallet inte varit det tänkta. Almqvist 

(2004, s. 20) avslutar med ett resonemang om ikoner och menar att NPM kanske istället ska ses som en 

symbolisk väckarklocka för förändring och utveckling av verksamheten. 

Än mer kritisk till NPM är Lynn (1998, s. 107), som menar att offentlig verksamhet har flera spänningar 

som påverkar praxis för offentlig förvaltning och behöver förenas för att den offentliga sektorn ska 

kunna reformeras på ett framgångsrikt sätt, och att NPM inte kan förena dessa spänningar utan oftast 

tenderar att sopa dem under mattan. 
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4. Empiri  
Empiriavsnittet syftar till att ge dig som läsare en sammanställning av den information som har framkommit under de 

kvalitativa intervjuerna. Varje organisation och dess funktion kommer att presenteras kort, följd av en redogörelse där 

samtliga respondenters intervjuer kommer att presenteras löpande. De ställningstaganden som intervjuerna har frambringat 

har som utgångspunkt kopplingar till den teoretiska referensramen. 

 

4.1 Företagspresentation Stockholms Läns Landsting (SLL) 

Stockholms Läns Landsting (SLL) ansvarar, likt andra landsting, i allmänhet för framförallt hälso- och 

sjukvård, men också för Stockholms läns kollektivtrafik genom Trafikförvaltningen, som är den part 

som planerar, beställer och följer upp trafiken likväl som att de har ansvaret för att underhålla och 

förnya infrastrukturen (SLL, 2016).  

4.1.1 OPS inom kollektivtrafiken. Christian Löf, affärstrateg SLL 

Christian Löf, som är affärsstrateg på SLL och arbetar med projektering av större affärer anser att 

utvecklandet av kollektivtrafiken till stor del handlar om att integrera marknaden i större utsträckning än 

vad som görs idag, vilket i praktiken betyder att samarbetet mellan den offentliga sidan och de privata 

aktörer, som verkar på marknaden, måste stärkas  

 

Risken skall alltid bäras av den som är bäst lämpad, är ett klassiskt uttryck som i mångt och mycket 

anses vara av relevant karaktär även vid ett samverkansavtal, anser Löf. Det finns två aspekter att ta 

hänsyn till, det ena är att landstinget de facto alltid är bäst lämpad att bära risk för att de har ett starkt 

kapital i form av ett skattekollektiv. Det andra är dock att om man överför risker till operatören eller 

entreprenören i ett samverkansavtal, så frigör det resurser som kan förvaltas på ett mer effektivt sätt hos 

förvaltaren – i detta fall landstinget – och betalar således en känd periodiserad kostnad för att lämpa 

över den risken. Christian Löf menar att det finns flera fördelar med det sistnämnda, där man som 

förvaltare då låser en viss andel av sin budget, men med en känd kostnad och där man inte längre har 

några risker inom det området. Det finns samtidigt fördelar med att själv bära risken, eftersom man då 

inte låser ett utflöde av kapital för en risk, som eventuellt inte är en risk efter en viss tidpunkt. Värt att 

nämna är att då OPS-lösningar inte har tillämpats inom kollektivtrafiken, så finns heller ingen tydlig 

riskprocessanalys från landstingets sida, enligt Christian Löf. Då det handlar om betydligt längre 

kontraktstid än de befintliga trafikavtalen, så är riskanalyser av betydande vikt vid en tillämpning av 

OPS-lösningar. Problematiken med asymmetrisk information, som även i dagens avtalsstruktur kan 

identifieras på både beställar- och operatörssidan, anser Christian Löf att det i mångt och mycket skulle 

elimineras om båda parter i ett samverkansavtal de facto samarbetar. Problemet ligger dock i att parterna 

har så pass differentierad verksamhet, så att det alltid finns ett egenintresse att bevaka, vilket Christian 
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menar visserligen är en större risk i dagens avtalsstruktur snarare vid en OPS-lösning.  

 

Med tanke på att landstinget till syvende och sist lånar till en betydligt lägre ränta en privat aktör, har 

Christian även identifierat en finansiell risk där effektiviseringsvinsten som beräknas i driftskalkylerna 

vid en OPS-lösning bör motsvara, och helst vara högre, den ränteökning som operatören får låna till i 

jämförelse med SLL.   

 

Generellt sett har SLL en positiv inställning till OPS och att det inte minst skulle kunna utveckla 

kollektivtrafiken, men att man hittills inte har identifierat några lämpliga projekt att fullfölja en 

finansiering via OPS-lösningar. Att konvertera befintliga kontrakt till någon form av samverkansavtal 

menar dessutom SLL att det skulle kunna hämma konkurrenskraften, då det samtidigt anses att för att 

kunna förvalta ett OPS-kontrakt på ett långsiktigt och effektivt sätt, bör avtalet tecknas med en löptid på 

20 år eller mer. Samtidigt påpekar Christian Löf att Trafikförvaltningen och i slutändan SL, som 

upphandlar trafiken, inte har något styre i hur finansiering av kontraktet i sig skall utformas, utan att det 

är något som landstinget och dess politiker tar beslut om.  

 

4.2 Företagspresentation NCC 

NCC är ett svenskt bygg- och fastighetsbolag med verksamhet i norra Europa, och har fem 

affärsområden; NCC Industry, NCC Infrastructure, NCC Building, NCC Housing & NCC Property 

Development. De är verksamma inom hela värdekedjan i att bygga och utveckla infrastruktur. (NCC 

2016).  

 

4.2.1 OPS inom kollektivtrafiken. Fredrik Elmgren, affärschef NCC Building 

Fredrik Elmgren arbetar som affärschef på en avdelning inom NCC Building och har erfarenhet från 

OPS genom deras deltagande i aktuella Järfälla badhus som entreprenör tillsammans med projektbolaget 

Tagehus Holding AB. NCC har även tidigare varit med i OPS-projekt genom byggandet av Tyresö 

badhus tillsammans med Tagehus samt Arlandabanan. Innan kommunen bestämde sig för en OPS 

lösning bjöds bland annat Tagehus och NCC in till en konkurrenspräglad dialog där till exempel 

ersättning, riskfördelning och hur man kan genomföra projektet på bästa sätt diskuterades utifrån en 

kravspecifikation, vilket Elmgren menar bidrog till en ökad transparens mellan parterna men också en 

möjlighet att förändra förfrågan. 
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Att det offentliga går in och garanterar lån är vanligt för att de kan få en lägre ränta än privata aktörer, 

vilket i slutändan gör det billigare för kommunen. Annars löper projektet stor risk att tappa bort den 

kostnadseffektivisering som det långsiktiga perspektivet genererar. Samtidigt kan en offentligborgen 

vara politiskt känsligt, vilket även blev fallet i Järfälla, menar Elmgren. Det blev en politisk risk om 

projektet skulle genomföras i OPS-form eller köpas som en entreprenad. NCC och Tagehus hade en bra 

dialog kring hur entreprenadriskerna skulle minimeras, samt de driftskostnadsrisker kopplade till 

garantier från NCC, som ibland kan vara svåra att isolera enligt Fredrik Elmgren. De operativa riskerna 

sitter operatören på och här var NCC mer som en rådgivare till projektbolaget, samtidigt som 

ränteriskerna hamnar helt på projektbolaget. Fredrik förklarar att prisutvecklingsrisk är något som är 

svårt att gardera sig emot, men det finns ofta möjligheter till omförhandling i avtalen om det sker stora 

förändringar. Det är däremot viktigt att vissa risker som mark- och miljöföroreningsrisker ligger kvar på 

det offentliga, däremot flyttas mycket av de tekniska riskerna över till projektbolaget. 

 

En av drivkrafterna med OPS är just att det är långa avtal att räkna på snarare än att ”bygga billigast på 

kort tid” vilket ger möjligheter till innovativa lösningar och verkligen möjligheten att utveckla tekniken 

och forma en bra produkt. Just livscykelperspektivet hade Tagehus stora tankar om där produkten skulle 

hålla 30 år vilket ställde höga krav på kvaliteten av anläggningen, vilket ofta ger en högre prislapp men 

med lägre drifts- och underhållskostnader. Det är viktigt att lyfta långsiktigheten samtidigt som Fredrik 

tycker att det saknas bra modeller för att kunna mäta livscykelkostnaden. NCC har mycket positiva 

erfarenheter av OPS-lösningar, framförallt för att det är rätt fokus i ett tidigt skede vilket skapar 

möjligheter att forma en bra produkt. Det finns ingen riktig efterfrågan på OPS-lösningar i Sverige även 

om vissa kommuner expanderar mycket och pratar om OPS som ett medel att jämna ut pucklarna kring 

kassaflödet men även organisatoriskt så saknas konkreta förfrågningar. Men om infrastruktur skulle 

handlas upp som OPS så är NCC intresserade av att vara med och sätta ihop en projektgrupp med syfta 

att komma åt entreprenaden. 

 

4.3 Företagspresentation Nobina Sverige AB 

Nobina Sverige AB är Sveriges största privata kollektivtrafiksoperatör och verkar på en offentlig 

marknad, där verksamheten bygger på att trafikuppdrag upphandlas av den offentliga sektorn. Nobinas 

kund är både den dagliga resenären, men också den regionala kollektivtrafiksmyndigheten som beställer 

trafiken (Nobina 2016).  
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4.3.1 OPS inom kollektivtrafiken. Henrik Dagnäs, vVD Nobina Sverige AB 

En investering i infrastrukturen som gör att driften av kollektivtrafiken effektiviseras bidrar i dagsläget 

till en ökad lönsamhet för den privata aktören, men en ökad investeringskostnad för den offentliga sidan. 

Det finns således inte någon samverkan mellan de parter som ingår ett trafikavtal i dagsläget, anser 

Henrik Dagnäs, vice VD och marknadsdirektör på Nobina Sverige AB som även har en bakgrund inom 

den offentliga sektorn. 

 

Kollektivtrafiksbranschen har på senare tid präglats av större strukturella kontraktsförändringar där ett 

skifte från rena, kortare, produktionsavtal där operatören i fråga har ersättningsparametrar som bygger 

på hur mycket som produceras till att nu vara mer kund- och samhällsorienterade där man ser nyttan till 

själva produktionen. Marknaden är inte helt mogen för liknande större strukturella förändringar, varken 

på den offentliga eller privata sidan, framförallt på grund av att det dels inte finns ett tydligt ägande i 

affären. Däremot finns det stor potential vid samverkansavtal mellan aktörerna, men då branschen inte 

är helt mogen för att implementera finansiering via offentlig privat samverkan för ett alldeles för stort 

projekt menar Henrik istället att detta bör implementeras stegvis i mindre omfattande trafikavtal där 

operatören till en början har större ansvar för exempelvis infrastrukturförändringar under avtalstiden. 

Det skapar på många sätt ekonomisk nytta för båda parter, dels har operatören större frihet att äga sitt 

kontrakt och dels får beställaren ett helt annat kassaflöde då kostnaden för infrastrukturförändringarna i 

sådana fall fördelas ut över kontraktstiden istället för när förändringen initieras. På så sätt krävs heller 

inga större förändringar i kontraktsutformningen, men det löser många av de problemdiskussioner 

mellan aktörerna som idag hindrar utvecklingen samtidigt som det skapar medel i trafikavtalen som gör 

att insatser som bidrar till samhällsnyttan kan genomföras. Detta tvingar också operatören att ingå 

partnerskap, höja kompetensen och förstå infrastrukturens betydelse för kollektivtrafiken.  

 

Då det som sagt inte finns ett tydligt ägarskap i den redan befintliga affären samtidigt som operatören i 

mångt och mycket inte vill lägga hela ansvaret för kollektivtrafiken på samhället finns det både en del 

risker i att ingå partnerskap om detta ägarskap inte reds ut, samtidigt som det också finns goda 

möjligheter till att utveckla kollektivtrafiken till något som skapar en god ekonomisk nytta för både 

samhället i stort, den enskilda regionen och de aktörer som verkar på marknaden samt till sist, men inte 

minst, också de kunder som nyttjar kollektivtrafiken. För att kunna skapa möjligheten för finansiellt 

partnerskap krävs det dock mer än att operatör och beställare är överens kring finansieringslösningen, då 

det till syvendes och sist ändå krävs initiativ från både statlig, landstings och kommunal nivå. En vision 

som Henrik påtalar är att man bör bedriva en offentlig organisation som ett privat bolag, men med 
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respekt för att det är en offentlig ägarstruktur. Vid en sådan förändring menar Henrik dessutom att det 

inte bör föreligga asymmetrisk information inom partnerskapet, utan att det handlar om hur samhället 

formerar sig i en sådan lösning. 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras empiri i förhållande till den teoretiska referensram studien är baserad på och har sin  

utgångspunkt förankring med studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds med en jämförelse mellan teoretisk 

referensram med empiriska avsnitt från respondenterna och utgår från studiens teoretiska referensram. 

 

5.1 Finansieringsaspekter 

Att OPS medför högre finansieringskostnader är något som lyfts fram i tidigare forskningen och infinner 

sig naturligt då privat finansiering är dyrare än den offentliga möjligheten att låna pengar i form av 

avkastningskrav och riskpremier (Banverket, VTI & Vägverket 2007, s. 35). Att staten lånar billigare är 

något som lyfts fram i empirin och identifieras som en tydlig finansiell risk och samtidigt går tvärtemot 

den teori om att den som är bäst lämpad att bära en viss risk ska också göra det. Två respondenter 

identifierar här en stor finansiell risk i att den effektiviseringsvinst som framkommer i kalkylerna 

behöver vara större än den ränteskillnad som finns mellan privat- och offentlig sektor. 

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till enligt teorin vid OPS är hur finansieringen påverkar den 

begränsning som oftast finns i offentliga budgetar. Empirin lyfter fram detta som en positiv möjlighet 

från alla de tillfrågade med tillägget från en privat aktör att det inte bara ska ses ur ett 

periodiseringsperspektiv till budgeten utan även från en organisatorisk synvinkel där en OPS-lösning 

kan skapa en jämnare belastning på organisationen som ibland kan vara begränsad.  

 

5.2 Effektiviseringsaspekter 

Med byggande, underhåll och drift sammanflätade till varandra i ett och samma projekt blir 

livscykelperspektivet naturligt då de vägar som väljs från första minut kommer att påverka framtida 

kostnader över en lång tidsperiod.  I en OPS-lösning finns det ett projektbolag som antas påverkas av 

alla de egna besluten och följaktligen bör agera rationellt. Den empiri som framkommit från 

respondenten med erfarenheter av OPS lyfter fram detta som den största drivkraften med OPS som 

genomförandeform, men samtidigt problemen med att det saknas bra och accepterade modeller för att 

mäta livscykelkostnaderna. Tidigare forskning belyser problematiken med att koppla OPS-avtal till 

besparingar även om det ofta används som en av de uttryckligaste drivkrafterna med OPS. 
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5.3 New Public Management  

Hood (1995, s. 95) lyfter fram gemensamma trådar om innebörden av NPM som fokuserar på 

förflyttningen från beslutsfattande till ledningskompetens, rörlig ersättning och kontraktsfokus snarare 

än användaravgifter och en allsidig public service.  I de intervjuer som genomfördes framkom två 

synsätt som går att ställa emot teorin om NPM. Den offentliga sidan anser sig ska ha ansvar för 

planering, underhåll och att förnya infrastrukturen, samtidigt som den privata aktören ska ansvara för 

driften och detaljplanering. Det finns ett naturligt beroende av varandra men samtidigt styrs 

infrastrukturinvesteringar av högre instanser. Vilket går emot det som Hood beskriver är 

kännetecknande för just NPM. Samtidigt är det önskade läget och de kontraktsförändringar som en 

respondent beskriver i mångt och mycket överensstämmande med det teoretiska.  

 

Både Almqvist (2004) och Lynn (1998) problematiserar begreppet NPM och lyfter fram svårigheterna 

med konceptet vilket speglar sig i empiri. Den privata sidan illustrerar ett tydligt problem med dagens 

situation där en investering i infrastruktur oftast ger den privata en sidan lönsamhet och det offentliga 

endast får en ökad kostnad, det saknas samverkan mellan parterna idag på ett tydligt sätt. Samtidigt lyfte 

samtliga intervjuade fram ett ökat samarbete som något positivt och en viktig nyckel samt att två 

respondenter angav det som ett krav för att i framtiden kunna utveckla kollektivtrafiken. Vilket stämmer 

bra med det som Trafikutskottets och VTIs rapport (2007, s. 47) lyfter fram om att NPM innebär en 

ökad samverkan mellan offentligheten och den privata sektorn i syfte att få fram en mer effektiv 

offentlig sektor.  

 

5.4 Riskaspekter 

Enligt teorin har riskfördelningen mellan aktörerna två centrala utgångspunkter. Framförallt handlar det 

om att en risk alltid skall bäras av den som är bäst lämpad att bära den, antingen genom att den som kan 

påverka och kontrollera den eller den som bär den till lägst kostnad. Dessa två utgångspunkter behöver 

nödvändigtvis inte sammanfogas. Intressant är dock att dessa två utgångspunkter och dess skillnad inte 

diskuteras något nämnvärt i intervjuerna. Respondenterna har dock intressanta infallsvinklar i hur risken 

skall fördelas, och det är framförallt den kostnadseffektiva fördelningen av risker som är i fokus i de 

intervjuer som genomförts. Detta kan förklaras genom att skillnaden mellan dessa två endast är 

teoretiskt skilda, och syns inte i praktiken vilket också överensstämmer med den empirin som studien 

grundar sig på. En annan viktig aspekt som framkommer i empirin är att riskfördelningen vid OPS-

projekt är att det i flera fall fungerar som ett incitament till samtliga parter att leverera en attraktiv och 
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välfungerande produkt när risken fördelas mellan samtliga parter. Detta kopplas dessutom till att 

riskfördelningen är ett av de områden som det har forskats och fortfarande forskas i inom OPS. 

 

Det finns dock, enligt SKL (2009), ett antal risker att ta hänsyn till vid OPS-projekt, och de risker som 

framförallt diskuterats under de intervjuer som genomförts är den finansiella risken, politiska risken och 

samhällsrisken tillsammans med den kommersiella risken. Empirin i denna studie visar också att flera av 

dessa risker sammanfogas, framförallt den finansiella och politiska risken. Medan den offentliga sidan 

ser den finansiella risken som den största risken, då en övergång från offentlig finansiering till en privat 

sådan påvisar en ökad räntekostnad, anser den privata sidan dock att den finansiella risken går att 

minimeras, men vägs dock upp av en ökad politisk risk vid exempelvis en kommunal borgen som i 

många fall kan vara politiskt känsligt.  

 

5.4.1 Asymmetrisk information 

Agentkostnader vid asymmetrisk information förefaller vara ett problem som uppstår av att operatören 

verkar i sitt eget intresse snarare än i beställaren syfte. Detta framhävs i teorin likväl som i våra 

intervjuer, och överensstämmer väl med varandra. Den privata sidan vill dock hävda att problematiken 

kring asymmetrisk information är betydligt större i dagens avtalsstruktur än vid en OPS-lösning, vilket 

även den offentliga sidan diskuterar flitigt. Övervakningskostnaderna som uppstår när beställaren agerar 

för att säkerställa att operatören agerar i samma intresse tenderar att öka när parterna inte samarbetar 

eller samverkar i avtalsstrukturen, menar Hultkrantz (1992), vilket även överensstämmer med vad 

dagens operatör och beställare anser. Vid ett samarbete mellan parterna skulle även egenintresset för 

avtalet vara betydligt mer lika varandra, och övervakningen kan tendera att minska då parterna även 

verkar för samma mål. Enligt Windram (2005) kan det även innebära en välfärdsförlust då operatören 

agerar på ett sätt som inte skapar mest värde för beställaren, vilket grundar sig i asymmetrisk 

information. Detta är något som den privata sektorn idag ser som en risk, men vid ett samverkansavtal 

ser både den privata och offentliga sidan en minskad välfärdsförlust då informationsflödet ökar för att 

verka mot samma mål.  
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6. Slutsats 
I slutsatsen ämnar forskarna tyda och tolka resultatet som framkommit i analysen, där resultatet syftar att ge indikationer på 

hur inställningen till OPS-implementering i kollektivtrafiken är. För att besvara studiens syfte och frågeställningar, består 

resultatet även av dessa tre avsnitt. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier. 

 

Syftet med denna studie var att utreda huruvida aktörer verksamma inom 

transportinfrastrukturbranschen ställer sig till OPS-finansiering av kollektivtrafiken. För att besvara 

syftet ställdes två frågeställningar. 

 

 Vilka för- och nackdelar anser aktörer verksamma inom transportinfrastrukturbranschen att OPS-

finansiering av kollektivtrafiken har? 

 Vilka möjligheter och risker anser aktörerna finns vid OPS-finansiering av kollektivtrafiken?  

 

De övergripande slutsatserna som kan dras från studien är att aktörer inom 

transportinfrastrukturbranschen ställer sig positivt till OPS-finansiering av kollektivtrafiken och att det 

finns god utvecklingspotential för kollektivtrafiken i stort. De främsta fördelarna aktörerna kunde 

fastställa är att det finns goda effektiviseringsaspekter att ta hänsyn till i form av lägre 

livscykelkostnader likväl som stora möjligheter till att det dämpar kassaflödespåverkan på den offentliga 

budgeten. Samtidigt bör det påpekas att det saknas bra och accepterade modeller för att bevisa att OPS-

finansiering de facto innebär besparingar, likväl som att det finns tydliga finansiella risker med att 

överlämpa viss finansiering till privata aktörer då det heller inte finns något ännu som pekar på att 

effektiviseringsvinsten är större än den ränteskillnad som finns mellan privat- och offentlig sektor.  

 

Implementering av OPS-finansiering av kollektivtrafiken indikerar också att det krävs ett tydligt och 

välformat samarbete mellan parterna. Detta påvisas dock i studien saknas i dagens kontraktsutformning, 

och för att OPS skall kunna implementeras inom kollektivtrafiken så är ett ökat samarbete en grundsten. 

Analys påvisar samtidigt att OPS-finansiering av kollektivtrafiken mest troligt leder till ett mer tydligare 

ägarskap av affären, minskad asymmetrisk information och en tydlig riskfördelning, men att detta inte 

skapas över en natt utan att det krävs en del managementförändringar i både privat och offentlig sektor 

för att öka kompetensen och förtroendet för varandra.  

 

Sammanfattningsvis påvisar aktörerna inom transportinfrastrukturbranschen ett positivt 

ställningstagande till att OPS-finansiering av kollektivtrafiken. Forskarna vill dock samtidigt klargöra att 

aktörerna menar att det är en lång resa kvar till att större projekt finansieras via OPS, men att 
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kollektivtrafiken i det stora hela skulle må bra av att introducera OPS-lösningar i mindre utsträckning 

för att på så sätt öka kompetensen och öka samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. För 

att skapa de bästa förutsättningarna för goda relationer i en OPS-lösning är det viktigt att samtliga parter 

förstår deras roll. Den offentliga sidan är i större utsträckning en partner, snarare än en kontrollant, i en 

sådan lösning vilket skapar goda förutsättningar för att minska den asymmetriska informationen.  

 

Studien tyder även på att en av de största fördelarna med OPS är att riskfördelningen, där den totala 

riskkostnaden reduceras kraftigt med en kostnadseffektiv riskfördelning. Däremot tyder det också på att 

en lämplig riskmodell bör tas fram för att uppnå maximal kostnadsreducering.  

 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Då både OPS och kollektivtrafik har ett starkt samband med infrastruktur och samhället i stort, anser 

forskarna att vidare studier som går mer på djupet och undersöker den offentliga sektorns inställning till 

OPS-finansiering. Forskarna anser att det bör göras ytterligare undersökningar i hur den offentliga 

sektorn fortsättningsvis vill finansiera offentliga nyttor såsom infrastrukturella lösningar, då studien 

påvisar en positiv inställning hos de privata aktörerna. Det har under studiens gång också visat sig vara 

av intresse att undersöka varför OPS inte har fått större genomslag i Sverige, när det finns ett stort antal 

länder i Sveriges närhet som har börjat implementera OPS-lösningar i större utsträckning. Forskarna 

anser slutligen att det är av intresse att studera vidare vilka finansiella vinster OPS kan innebära på sikt, 

framförallt på en kvantitativ nivå. Det är samtidigt viktigt att undersöka om dessa eventuella vinster 

också kommer den offentliga sidan till godo.  
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