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Sammanfattning 

Titel: Nya Karolinska Sjukhuset i Solna – En nationalekonomisk fallstudie  
 
Författare: Richard Konradsson, Theodor Porss 
 
Handledare: Jan Lindvall  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av ekonomiska teorier analysera projektet för att 
förklara sjukhusets förseningar och stora kostnadsökningar. 
 
Metod: Nya Karolinska Solna är ett projekt som började att diskuteras redan 1999 och tog 
emot sin första patient hösten 2016. Uppsatsen är avgränsad till denna tidsperiod och källorna 
som analyserats är de rapporter och styrdokument som är relaterade till processen under dessa 
17 år. Då stora delar av projektet varit skyddad under stark sekretess utnyttjades dessutom 
boken ”Sjukt hus globala miljardsvindlerier från Lesotho till nya karolinska” som är skriven 
av två journalister från SvD då de har haft tillgång till intervjuer och dokument som annars 
varit otillgängliga för oss.  
 
Analysverktyg: Public choice är en nationalekonomisk teori som söker att analysera 
politikers beslutsfattande under ett fundamentalt antagande att politiker precis som resten av 
oss är egenintresserade individer som söker att maximera sin egen nytta i första hand. För att 
komplettera Public choice-teorin kommer även Transaktionskostandsteori att användas med 
fokus på aspekten kontraktskostnader och relationsspecifika investeringar vid analysen av 
upphandlingsprocessen. Då det existerat flertalet intressenter i processen kommer Principal-
Agentteorin även att utnyttjas då den hjälper oss att analysera relationen mellan två parter och 
de huvudsakliga problemen som kan uppstå i deras relation.  
 
Processen: Upphandlingen av Nya Karolinska består primärt av tre faser: före, under och 
efter upphandlingen. Varje enskild fas kommer att analyseras med hjälp av ovanstående 
analysverktyg för att undersöka vad som har gått fel i upphandlingen av sjukhuset.  
 
Resultat: Vid användandet av Public choice, Agent och Transaktionskostnadsteori kunde vi 
analysera processen vilket gav oss en klar bild av aktörernas beteende och varför de 
kontroversiella besluten tagits under projektets gång som resulterat i de stora förseningarna 
och kostnadsökningarna. Affären kan ses som ett bevis på att Public choice-teorins antagande 
om att politiker precis som andra individer söker att maximera sin egen nytta i första hand, då 
tydliga tendenser till detta observerats.  
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Inledning 
Nya Karolinska Sjukhuset i Solna är ett av Sveriges största och mest omfattande byggprojekt i 

historien. Projektet startade sommaren 2010 och planeras i dagsläget att pågå fram till och 

med våren 2018.  

Nya Karolinska Sjukhuset är en central del i en av de största sjukvårdssatsningar någonsin i 

Stockholms Län. Det är en del i den så kallade Framtidsplanen som är tänkt att leda till mer 

vård, bättre lokaler och nya arbetssätt.   

Det nya sjukhuset ska resultera i ett modernt universitetssjukhus för de som drabbas av de 

mest komplicerade sjukdomarna, och ska i alla avseenden vara ett toppmodernt sjukhus med 

hög patientsäkerhet och en effektiv vårdprocess1. Sjukhuset ska ansvara för högspecialiserad 

cancervård, hjärtsjukvård och akut traumavård.  

Nya Karolinska var tänkt att bli ett monument över den förstklassiga sjukvård som vi i 

Sverige har, men projektet har sedan start präglats av problem och täckningen av projektet i 

media har varit enorm där det går rykten om att sjukhuset är ett av de dyraste i världen.   

 

Problemformulering 

Stockholms läns landsting har sedan sent 90-tal granskat de krav som kommer att ställas på 

morgondagens sjukvård, och deras ambitioner har varit att skapa en effektiv och säker 

struktur för framtidens sjukvård som möjligt.   

Det beslutades att ett nytt universitetssjukhus skulle byggas och sedan började de 

förberedande åtgärderna för upphandlingen. Då upphandlingen har varit en så kallad 

”förhandlad upphandling” har hela projektet präglats av stor sekretess och insynen i projektet 

och dess beslut har därför varit väldigt liten.  

Affären har under hela projektets gång ägt rum bakom stängda dörrar och ingen utanför 

projektet har kunnat granska, kritisera eller ifrågasätta besluten som har tagits. Inte heller har 

de personer som varit kritiska till besluten kunnat konsultera jurister eller ekonomer då 

sekretessen hindrat dem från att göra det.  

																																																																				
1 http://www.nyakarolinskasolna.se/globalassets/dokument/ls-1304-0528-verksamhetsinnehall-nks-tjut.pdf	
(Hämtad 2017-04-15) 
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När projektet sedan började visa tecken på att någonting inte stod rätt till således saknades 

underlag och insyn i processen för att ta reda på exakt vad som hade hänt och varför. Det är 

fortfarande oklart vad det exakt är som har skett då det är många aktörer inblandade som alla 

har haft egna intressen och mål som de önskat att uppfylla.  

Dessutom har Nya Karolinska Solna upphandlats i enlighet med en funktionsentreprenad i 

Offentlig Privat Samverkan, en upphandlingsform som Stockholms landsting aldrig använt 

sig av tidigare.  

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att med ekonomiska teorier analysera projektet för att förklara 

sjukhusets förseningar och stora kostnadsökningar.  

 

Avgränsningar    

I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till perioden 1999-2016 då den första patienten togs 

emot hösten 2016, men hela sjukhuset förväntas att stå helt klart och vara fullt funktionellt 

först våren 2018.  

 

Bakgrund 

För att skapa en förståelse för vad det är som har hänt vid upphandlingen av Nya Karolinska 

Solna krävs det att vi granskar de rapporter och utredningar som legat till grund för beslutet, 

och att sedan succesivt följa upp och observera händelseförloppet efter det att kontraktet för 

sjukhuset skrivits under.  

Stockholms landsting är sett till invånarantal Sveriges största landsting med en ständig ökande 

befolkning som förväntar sig att länets sjukvård lever upp till en hög standard. För att lyckas 

med detta har landstinget tvingats att vara drivande vid utvecklandet av vårdorganisationen i 

Sverige, och NKS är tänkt att vara en del i landstinget framtida sjukvårdsystem som ska bidra 

med sjukvård till drygt två miljoner människor.  
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Beslutet att bygga ett nytt sjukhus växte succesivt fram under början av 2000-talet och det 

skrevs totalt fyra rapporter mellan åren 2001-2008 där det fastställdes att det nya sjukhuset 

skulle bli verklighet, samt hur det skulle upphandlas och finansieras.   

Hela processen är från start en politisk process där viljan att bygga ett nytt sjukhus är stark då 

NKS är tänkt att bli norra Europas förnämaste sjukhus. Det är ett prestigebygge som ska få 

både politiker och tjänstemän att bli ihågkomna för ett universitetssjukhus i världsklass. I sin 

strävan efter att uppnå detta tar Stockholms landsting även på sig rollen som pionjär då det 

väljer att genomföra upphandlingen av sjukhuset som en OPS-lösning, som till skillnad från 

marknaden för klassisk entreprenadupphandling i Sverige varken är väletablerad eller mogen 

för denna typ av projekt.   

 

Aktörer och huvudintressenter  

Då NKS är ett av de största byggprojektet i Sveriges historia och är tänkt att bli ett sjukhus i 

världsklass, skapas NKS-förvaltningen2. De får i uppdrag av landstingsstyrelsen att uppföra 

sjukhuset och att komma med förslag på verksamhetsinnehåll för det nya 

universitetssjukhuset3.    

NKS-förvaltningen upprättar sedan projektavtalet för Nya Karolinska Solna enligt en OPS-

lösning vilket innebär att huvudintressenterna i projektet inkluderar privata investerare och 

långivare som finansierar projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																				
2 Se bilaga 1 
3 WSP AB. (2016) ”Utvärderingsrapport Nya Karolinska Solna”. sid.13 
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     Bild 1: Intressentgrupper 

 

- Källa: NKS-rapport 1 (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling.”. sid. 45  
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Metod 
 
Metodkritik 

Uppsatsens objektivitet baseras på hur pålitligt det empiriska materialet är. Då projektet i vår 

analys grundas i verkligheten med riktiga människor, kan inte dessa personer betraktas som 

fullt neutrala och oberoende då många av de inblandade haft en egen agenda. Därför är det 

inte fullt troligt att en fullkomligt objektiv granskning av projektet är möjlig.  

I fallet med NKS blir istället målet att försöka förstå och förklara vad det är som har skett, och 

att samtidigt försöka förstå den politiska verkligheten som styrt och drivit projektet i den 

riktning som det tagit.  

Då uppsatsen i stora drag handlar om hur människor utnyttjat sin position för att i många fall 

tillgodose sina egna behov och ambitioner, måste en viss försiktighet tas i beaktande. Det är 

därför svårt att utgå ifrån att en totalt objektiv ställning har tagits till det observerade 

händelseförloppet. Detta medför således en risk att bilden av projektet som vi fått under 

insamlingen av informationen kan vara snedvriden och på så sätt påverka arbetets slutsats.  

	

Datainsamling    

Med syftet att besvara den valda frågeställningen startade vi med att läsa och utvärdera de 

offentliga rapporter, utredningar och dokument som hade en direkt koppling till projektet. 

Avsikten var att först skapa sig en överblick för hur projektet uppdagats, hur beslutet att 

bygga ett nytt universitetssjukhus fattades, samt hur projektet fortskridit sedan beslutet togs.  

Källorna som granskats är de rapporter och styrdokument som har funnits att hitta på NKS 

egna hemsida4 och Stockholms landstings hemsida5. Boken ”Sjukt hus globala 

miljardsvindlerier från Lesotho till nya karolinska” som är skriven av två journalister som 

under drygt ett år granskat projektet har även använts som en primärkälla då de haft tillgång 

till dokument som varit skyddade av landstinget under sekretess. Där finns även intervjuer 

med nyckelpersoner i projektet som kan kasta ett ljus över vad det är som har hänt under 

projektets gång.  

																																																																				
4 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Bakgrund/ (Hämtad 2017-04-17) 
5 www.SLL.se		
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Utvärderingen av informationen har gett oss värdefull insikt i projektet då flertalet personer 

snabbt har kunnat konstatera att något inte stått helt rätt till. Risken med att använda oss av 

sekundärdata av detta slag är att information som stödjer syftet snabbt kan lokaliseras och 

användas, men att motsägande information aldrig identifieras då källor som stärker ens egen 

hypotes anses vara tillräcklig.   

Information relaterade till de ekonomiska teorierna hämtades främst in från Google Scholar, 

Econlibrary, och Linköpings universitets bibliotek.  

 

Begränsningar  

När undersökningen av projektet NKS startade visade det sig snabbt att vissa begränsningar 

relaterade till informationssökningen existerade. Nya Karolinska Solna är som tidigare nämnt 

är ett av de största infrastrukturprojektet i svensk historia och det finns oerhört många 

infallsvinklar som kan studeras och utvärderas när det gäller detta projekt.  

 

Det finns en överhängande risk att det finns för mycket information som omger projektet för 

att lyckas granska allting under den limiterade perioden av tio veckor som uppsatsen ska 

skrivas på. Dessutom finns en mängd rapporter och styrdokument som fortfarande präglas av 

sekretess och därför är oåtkomliga för allmänheten.  

 

Alternativt tillvägagångssätt 

Studien skulle alternativt ha kunnat genomföras med en personlig undersökning över NKS där 

vi med hjälp av egna uträkningar och intervjuer kunnat basera slutsatserna på data insamlade 

av oss själva. Hade vi valt att göra detta hade värdefull information kunnat samlas in och 

utvärderas, men det vore en tidskrävande process och då vi är begränsade till tio veckor har vi 

inte möjligheten att samla in egen data då detta skulle vara alltför tidskonsumerande.      
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Analysverktyg 
Syftet med uppsatsen är att utreda projektet i tre primära skeden: innan upphandlingen, under 

upphandlingen och efter upphandlingen. Vi kommer att granska processen steg för steg och 

analysera de beslut som tagits av politiker och tjänstemän med hjälp av Public Choice-teori 

och Agent- och Transaktionskostnadsteori för att förklara de enorma kostnadsökningar och 

förseningar som drabbat projektet sedan starten 2010. 

 

Public Choice-teorin   

Det finns ett gammalt tankesätt i världen, inte minst Sverige, där politiska ledare har blivit 

betraktade som om de varit höjda över vanliga människor och deras vardagsliv. De har inte 

bara ansetts kunniga och väldigt kompetenta, utan har också antagits göra val baserade på en 

grundläggande vilja att fatta beslut som ligger i allmänhetens bästa6.   

Men ser verkligheten ut på det här sättet? Styrs politiker och deras beslut av en fundamental 

omsorg för allmänhetens bästa, eller drivs de i själva verket av en vilja att förverkliga sina 

egna intressen? Dessa kan inkludera att maximera antalet röster, att säkerhetsställa inflytande 

och makt, eller att försöka erhålla diverse materiella förmåner?  

Tjänar politikerna sina väljare som en helhet? Eller är det olika särintressen i utbyte mot 

diverse förmåner som ger politikerna det stöd de behöver för att behålla sin makt? 

Public Choice är en teori som försöker att analysera politiskt beslutsfattande på ett så distinkt 

sätt som möjligt. Likt nationalekonomi i allmänhet utgår Public Choice från ett fundamentalt 

antagande att politiker är rationella och egenintresserade individer.  

Public choice kan därför förklaras som ett sammanförande mellan två områden, 

statsvetenskap och nationalekonomi7. Detta i ett försök att erbjuda en samlad analys av 

mänskligt agerande oavsett om detta sker på en ekonomisk marknad eller en politisk.  

James Buchanan utryckte det som att Public choice är ”politik utan romantik”7. Grundpelaren 

i Public choice är att försöka genomföra en teoretisk analys av politikers agerande, vilket 

startar med att notera de viktigaste politiska aktörerna: väljare, politiker och övriga 

																																																																				
6 N. Berggren. (2000). “Public Choice” I Norberg, Johan (red) Stat, individ och marknad: sex skolor I samtida 
samhällsfilosofi. Stockholm: Timbro: 49-82. 
7 Ibid.  
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intressegrupper. Därefter vad som motiverar deras handlande och vad som främst 

kännetecknar dem som beslutsfattare. Tack vare att de antas vara rationella kan det snabbt 

identifieras vilka mål de strävar efter och hur de förväntas agera för att effektivast uppnå sina 

mål.  

Detta ger upphov till att vissa politiska beslut som fattas kan förstås och förklaras, och kan 

sedan undersökas empiriskt. Det finns idag en rik empirisk Public choice-litteratur som i stora 

drag kan bekräfta att stora delar av politiken verkar styras av ett samspel mellan olika 

egenintresserade grupper som i första hand inte har allmänhetens bästa i åtanke8.  

Både teoretiska och empiriska resultat som anförts visar att detta antagande faktiskt kan 

förklara en hel del politiskt agerande8.  

 

Principal-Agentteori   

Agentteorin växte fram under 70- och 80 talet och har sitt ursprung i så kallad ”information 

economics”9 och har i tidigare fall kombinerats med ett antal andra forskningsområden såsom 

marknadsföring och organisatorisk beteendevetenskap. Teorin har fått en betydande roll både 

praktiskt och teoretiskt inom framförallt ämnet bolagsstyrning10.  

Principal-Agent teorin används först och främst till att förklara förhållandet mellan en så 

kallad agent och en principal. Relationen mellan de två parterna innebär att agenten blir 

anställd av principalen för att utföra uppgifter i principalens intresse11. 

De två huvudsakliga problemen som kan komma att dyka upp i deras relation är:  

-  Att agenten har andra mål än principalen och principalen har svårt att verifiera 

agentens agerande  

-  Att uppdelandet av risk kan bli problematiskt om principalen och agenten har olika 

attityder gentemot risk 

																																																																				
8 N. Berggren. (2000). “Public Choice” I Norberg, Johan (red) Stat, individ och marknad: sex skolor I samtida 
samhällsfilosofi. Stockholm: Timbro: 49-82 
9  M. Ardby, F. Foreby, J. Sölve, R. Åberg. (2015)”Att förebygga agentproblem”. sid.3   
10 L, L, Lan. & L, Heracleous . (2010).  ”Rethinking agency theory: The view from law. Academy of 
management review, 35(2): 294-314.. 
11 K.M, Eisenhardt. (1989a). ”Agency theory: An assessment and review. Academy of management review”. 14: 
57-74.  
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Principal-Agentteorin fokuserar först och främst på att försöka lösa dessa problem genom att 

försöka finna ett optimalt kontrakt mellan parterna för att på så sätt minimera 

agentkostnaderna som uppstår vid relationsproblem12.  

Om principalen skulle kunna utvärdera och ha full kontroll på agenten försvinner dilemmat att 

agenten inte skulle agera utifrån principalens bästa intresse, dock är detta ett problem då det är 

svårt att mäta prestationer och kontroll. Lösningen på det är att använda kontrakt som gör att 

agenten är motiverad att handla i principalens bästa.  

 

Transaktionskostnadsteori  

I artikeln ”The nature of the firm” skrev Ronald Coase år 1937 grunden för 

tranaktionskostnadsteorin13. Enligt teorin är transaktionskostnader de kostnader som uppstår 

då företag väljer att köpa in en vara eller tjänst från en utomstående aktörer istället för att 

producera varan eller tjänsten på egen hand.   

Teorin fortsätter att argumentera för att företag är mer benägna att genomföra aktiviteter 

internt om transaktionen har en hög grad av osäkerhet kopplad till sig, en hög 

tranaktionsfrekvens eller om förhållandet kräver många relationsspecifika investeringar14.  

Teorin bygger dessutom mycket på mänskligt beteende, att människor antas vara begränsat 

rationella och opportunistiska15. Slutligen har även inkompletta kontrakt kommit att bli en av 

transaktionskostnadsteorins grundpelare då det finns tydliga kostnader kopplande till 

förhandling, upprättande och kontroll av kontrakt15.    	

Kontraktskostnader (ex ante)16 innefattar de kostnader som är förenade med 

kontraktsförhandlingarna, samt de kostnader som är direkt kopplade till upprättningen av 

kontraktet.  

Dessa kostnader kan bestå av exempelvis juridisk expertis eller tiden som går åt till 

förhandlingen av själva kontraktet. Dessa kontraktskostnader kan reduceras genom att 

																																																																				
12 K.M, Eisenhardt. (1989a). ”Agency theory: An assessment and review. Academy of management review”. 14: 
57-74. 
13 R. H, Coase.. 1937. The nature of the firm. Economica, New Series, 4: 386-405  
14 O. E, Williamson. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. 
American Journal of Sociology, 87(3): 548-577. 
15 O. E, Williamson. (1985). The economics institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting. 
New York: Free press.. 
16 Latinsk term för “före en händelse” (Nationalencyklopedin.)  
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frekvent upprepa en transaktion17. När det sedan har etablerats en relation mellan parterna kan 

kontraktet standardiseras och rutiner kan etableras i kontraktsprocessen.  

Kontrollkostnader (ex post)18 är de kostnader som kan komma att uppstå vid kontroller av 

fullföljningen av ett kontrakt. Kostnaderna som kan uppenbara sig uppstår vid hanteringen av 

de problem som kan uppstå när avtalsparterna inte upprätthåller sin del av kontraktet. 

Risken för detta kan reduceras om parterna som är involverade i kontraktet har ett ömsesidigt 

beroendeförhållande till varandra.  

Sökkostnader (ex ante) innefattar de kostnader som uppstår för företag när de lägger ner tid 

och pengar på att utvärdera diverse alternativ. Kostnaderna kan bland annat innehålla 

sökandet efter information om priser, regler och andra villkor som kan komma att gälla för 

transaktionen i fråga.  

Sökkostnaderna kan reduceras om den som tar beslutet har kunskap om marknaden i fråga, 

eller genom att upprepa transaktioner med avtalsparten19. Med tiden blir relationen mellan 

avtalsparterna starkare vilket reducerar sökkostnaderna, vilket är till fördel för alla parter 

inblandade.     

Något som kan komma att ha en stor inverkan på transaktionskostnader är hur pass specifik 

investeringen eller projektet i fråga är. Denna typ av investeringar uppstår när projektet är 

beroende av specifika variabler, tillexempel om projektet har ett precist ändamål eller om 

organisationsspecifik kunskap byggts upp.  

Denna typ av investering kan komma att bli mycket komplicerad då det oftast krävs att det 

måste genomföras en omfattande förstudie, eller att specifik kunskap för projektet bara finns 

hos ett begränsat antal personer. Denna typ av relationsspecifika projekt skapar ett beroende 

av varandra för avtalsparterna, vilket i sin tur kan resultera i en inlåsningseffekt som 

exponerar aktörerna för potentiell opportunism. Teorin om relationsspecifika investeringar 

utgår från två beteendeantagande20: Begränsad rationalitet och opportunism.  

																																																																				
17 O. E, Williamson. (1975). Markets and hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free 
Press. 
18 Latinsk term för “efter en händelse” (Nationalencyklopedin.)  
19 R. H, Coase, 1937. The nature of the firm. Economica, New Series, 4: 386-405 
20 O. E, Williamson. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. American Journal of 
Sociology, 87(3): 548-577. 
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Begränsad rationalitet är det första antagandet i teorin, då människor aldrig kan vara 

fullständigt informerade, då det alltid finns ytterligare information att tillgå. De inblandade 

kan således endast agera rationellt utifrån den information de har och på så vis resulterar det i 

att deras rationalitet blir begränsad. I en avtalssituation kan det därför vara svårt att upptäcka 

relevanta kostnader som kan komma att uppstå i framtiden och som då inte har kontrakterats.  

Det andra antagandet är att vissa agenter kommer att agera opportunistiskt. Opportunism kan 

hänföras till situationer där någon av avtalsparterna förvränger information med avsikten att 

missleda och förvirra sin avtalspartner. Således kan den ena avtalspartnern dra fördel av detta 

genom att utelämna information i syfte att främja sina egna intressen. Dessa kostnader är 

därför direkt kopplade till förhandling, upprättande och kontroll av kontrakt21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																				
21 O. E, Williamson (1985). The economics institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting. 
New York: Free press. 
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Upphandlingsformen OPS 
Offentlig Privat samverkan är en entreprenadform som fortfarande är relativt oanvänd i 

Sverige och tillämpas vid infrastrukturinvesteringar eller större bygg- och 

anläggningsprojekt22.  

För att kunna ge en tydlig beskrivning av OPS-upphandlingen av det nya sjukhuset är det 

viktigt att förklara de begrepp och delar som diskuteras vid upphandlingar och OPS. Nedan 

listas förekommande genomförande- och upphandlingsformer som är vanliga i Sverige och 

som OPS-upphandlingen bygger på.  

Totalentreprenad  

Vid en totalentreprenad kontrakteras en enstaka entreprenör som då är ansvarig för 

projekteringen och byggproduktionen. Entreprenören i fråga ansvarar dessutom för 

upphandling och samordning av underentreprenörer och konsulter. Entreprenören blir 

betydligt mer involverad i planeringsarbetet av projektet och kan därför också påverka 

utformningen av arbetet som ska bedrivas. Beställaren har i det här fallet endast en 

avtalspartner.  

Funktionsentreprenad 

Funktionsentreprenad omfattar förutom byggnationen av ett nytt projekt dessutom drift och 

underhåll av det under ett visst antal år. Kontraktet preciserar exakt vilken typ av funktion 

beställaren vill köpa, och inte hur arbetet av projektet ska vara utformat. Denna typ av 

upphandling påminner en del om totalentreprenad med tillägget att kontraktet också omfattar 

drift och underhåll efter det att anläggningen i fråga tagits i bruk.  

Beställaren är i det här fallet ute efter en specifik funktion hos det färdiga projektet och inte 

ett specifikt utförande23.  

Vid en funktionsupphandling är det entreprenören som får ta konsekvenserna för 

utformningen av projektet. Väljer entreprenören att öka investeringskostnaden kan detta i 

framtiden innebära insparade underhållningskostnaden, och vice versa.  

 

																																																																				
22 Konkurrensverket PM (2008). sid.1. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/fragor-och-
svar/offentlig-privat-samverkan.pdf (Hämtad 2017-04-20)  
23Stockholms Läns Landsting.	NKS-rapport 1 (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling”. sid.7	
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Offentlig Privat Samverkan (OPS)  

Offentlig privat samverkan utgår från en funktionsentreprenad men har tillägget att 

entreprenören dessutom förväntas låna upp de medel som krävs för att genomföra projektet. 

Dessa medel återbetalas tillbaka under projekttiden till entreprenören genom erhållen 

ersättning från beställaren.  

OPS och utförandeentreprenad skiljer sig åt när det kommer till de delar som de olika parterna 

ansvarar för. Tanken är att beställaren specifikt förklarar vilket slutresultat som förväntas 

medan projektbolaget ansvarar för genomförandet och leveransen av den efterfrågade 

tjänsten. Design, byggnation, finansiering, drift och underhåll faller alla under ansvaret som 

projektbolaget står för och sträcker sig under en längre avtalsperiod.  

Den största skillnaden mellan OPS och en funktionsentreprenad ligger framförallt i 

finansieringen. Båda avtalsformerna omfattar både byggnation och underhåll, men med ett 

funktionsavtal erhåller entreprenörerna betalning för uppdraget i samband med 

genomförandet. OPS-projekt kännetecknas av att projektbolaget ersätts för 

investeringskostnaden och underhåll först när projektet tagits i bruk24.  

 

Allmänt 

Offentlig Privat Samverkan, även kallad Public Private Partnership, är en upphandlingsform 

som används vid stora infrastrukturprojekt som sker i samverkan mellan den privata och 

offentliga sektorn. OPS har använts i ett flertal länder för att först och främst öka 

effektiviteten och kvaliteten vid projekt.  

I grunden är OPS ett långsiktigt avtal mellan offentlig sektor och en privat part om 

kontrakteringen av en offentlig tjänst. Den privata parten kan både vara ett företag eller ett 

konsortium.  

Vid OPS-projekt ingår utöver byggande, design och drift, även finansiering av projektet25. 

Projektbolaget ansvarar för att på eget initiativ leverera den efterfrågade tjänsten med hjälp av 

en kombination av eget kapital och lån. Avtalet mellan parterna är konstruerat så att den 

offentliga parten förbinder sig att betala en ersättning till den privata aktörer i utbyte mot att 

																																																																				
24 Stockholms Läns Landsting. NKS-rapport 1 (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling”. sid.7 
25Konkurrensverket PM (2008). sid.1. 	
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få tjänsten levererad över en tidsbestämd period, exempelvis 25-30 år. 

 

OPS omfattar generellt sett flera delmoment än vad en traditionell upphandling gör. Vid den 

traditionella upphandlingen lämnar entreprenören in ett anbud om att få bygga tillexempel en 

väg eller en bro. OPS omfattar utöver byggnationen som tidigare nämnt drift, design och 

underhåll, vilket är den primära anledningen till att ett större konsortium eller projektbolag 

bildas. Entreprenörer går samman och skapar detta gemensamma projektbolag vilket är den 

part som beställaren också skriver kontrakt med.  

 

Bild 2: Struktur för OPS-lösningar  

	

- Källa: ”Riskhantering vid Offentlig privat Samverkan, OPS”. sid.12   
 

I en traditionell upphandling är entreprenörens lösning för byggnationen inte nödvändigtvis 

det som är bäst för samhället, då det är ytterst sällan som projektbolaget även har ansvaret för 

drift och underhåll när projektet står färdigt26.  

I kontrast till detta så har ett projektbolag som ansvarar för både byggnationen och underhållet 

tydliga incitament för att bygga ett bra projekt där underhållskostnaderna minimeras då detta 

ligger i deras eget intresse. 

 

																																																																				
26Stockholms Läns Landsting.	NKS-rapport 1 (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling”. sid.8	
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Finansiering & Riskfördelning 
I ett OPS-kontrakt betalas projektet portionsvis under hela livscykelperioden, vilket gör att 

den initiala grundinvesteringskostnaden sprids ut under en längre tidsperiod27. 

Finansieringsfrågan angående OPS har varit en hett debatterad fråga då kritiker till 

upphandlingsformen hävdar att den leder till dyrare finansiering eftersom staten alltid lånar 

till lägst kostnad28.  

Riskfördelningen i samband med ett stort infrastrukturprojekt bör lämpligen fördelas på ett 

sätt som gör att den part som är bäst anpassad för att hantera risken också bär den. Detta är en 

av grundprinciperna i OPS-modellen29.  

De risker som associeras med OPS-upphandlingen i Sverige består främst av30: 

- Den relativt begränsade erfarenhet som finns av upphandlingen. 

- De komplexa tjänster som ska upphandlas i en totallösning och dessutom ska 

beskrivas med funktionskrav. 

- De långa avtalsperioderna.  

Finansiärernas roll är att aktivt ansvara för att bedöma risker och säkerhetsställa en 

långsiktighet i förvaltning och ägande av projektet då kontraktet spannar över en längre 

tidsperiod.   

 

 

 

 

																																																																				
27	Stockholms Läns Landsting NKS-rapport 1 (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling”. sid.9	
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 L. Hansson. (2009) ”Riskhantering vid offentlig privat samverkan, OPS”. sid.6 
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Beskrivning av processen  
 
Fas 1: Före Upphandlingen  

Nedan kommer det att presenteras en beskrivning av de faser som projektet Nya Karolinska 

Solna genomgått. Dessa faser kommer att användas som utgångspunkt för att presentera 

resultaten och analysen för att på så sätt försöka att förklara vad det är som har skett och 

varför de har skett vid respektive fas i projektet.  

Förstudien  

I de tidiga stadiet av projektet inkluderades väldigt mycket förberedande arbete i form av en 

förstudie. I förstudien fastställdes projektets scope, d.v.s. projektets omfattning. Detta på 

grund av att det var den informationen som användes när NKS-förvaltningen arbetade fram 

ett anbud- och prekvalificeringsunderlag.  

Därefter gjordes det en kalibrerad och detaljerad riskanalys så att det snabbt kunde utvärderas 

om projektet har några potentiella risker nu eller i framtiden.   

Projektriskerna analyserades utifrån tre dimensioner31 

• Tid - att projektet inte genomförs enligt angiven tidplan. 

• Budget/kostnader - att projektet inte genomförs inom kostnadsramarna. 

• Kvalitet - att projektet inte utförs med överenskommen kvalitet.  

När riskanalysen var genomförd bestod nästa steg av att genomföra en marknadsanalys med 

syfte att ta fram mer säkerställda antaganden avseende först och främst valet av 

finansieringsalternativ. Vid fastslagen finansiering var nästa steg att börja arbeta fram en 

preliminär kontraktstruktur utifrån den valda upphandlingsformen. När allt detta var 

genomfört fortskreds det sedan med att planera ytterliga detaljer relaterade till 

upphandlingsplanen.  

 

 

 

																																																																				
31	L. Hansson. (2009) ”Riskhantering vid offentlig privat samverkan, OPS”.	sid.7	
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Fas 2: Under upphandlingen  

Upphandlingen av Nya Karolinska Solna har varit uppdelade i tre primära faser32:   

1. Prekvalificeringsfasen – Denna fas äger rum under en 6-månadersperiod och avser 

tiden från och med att landstinget annonserar ut upphandlingen av projektet tills dess att 

FoUU- utskottet beslutar om prekvalificering och utsändandet av förfrågningsunderlag. 

Under denna fas pågår det ett omfattande arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag 

och förslag till ett projektavtal.  

 

2. Anbudsfasen – Denna fas pågår också under en 6-månadersperiod och avser tiden från 

det att prekvalificerade anbudsgivare tar emot förfrågningsunderlaget till dess att 

anbudstiden utgår.    

 

3. Utvärderings- och förhandlingsfas – Denna fas pågår i ca 6-7 månader och avser tiden 

från det att anbudstiden utgår tills dess att tilldelningsbeslutet är taget.  

 

Fas 3: Efter upphandlingen  

Efter det att upphandlingen slagits fast och tillkännagjorts för allmänheten startar projektet 

och bygget officiellt. Efter det görs en kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att projektet 

följer tidsplanen och budget. Projektet anpassar sig efter de problem som uppkommer vid 

bygget och projektgruppen arbetar kontinuerligt med att lösa dessa på ett så smidigt sätt som 

möjligt. 

Ändringar och justeringar av projektet som inte ingick i det ursprungliga avtalet sker i denna 

fas i form av diverse tilläggsavtal.  

 

 

 

																																																																				
32Stockholms Läns Landsting. NKS-rapport 1. (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.26 
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Händelseförloppet för NKS  

	

Fas 1: Före Upphandlingen   

Till grund för beslutet att bygga det nya sjukhuset togs det fram ett antal rapporter och 

utredningar i syftet att utvärderade landstingets alternativ för att på bästa möjliga sätt uppfylla 

de krav som framtiden oundvikligen skulle ställa på Stockholms stads sjukvård.  

De huvudrapporter som legat som grund för landstingets beslut kommer kort att sammanfattas 

nedan där framförallt resultat, slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras.  

SNUS - Utredningen: 2002 

Den 18 december 2001 beslutade landstinget att tillsätta en utredning med syftet att utforska 

möjligheterna att bygga ett nytt universitetssjukhus33. Anledningen var framförallt att den 

tekniska och medicinska utvecklingen gick fort framåt och landstinget ansåg inte att det var 

lämpligt att fortsätta att ”lappa och laga” mer på det gamla Karolinska sjukhuset.  

Landstinget ansåg att det var extremt viktigt för Stockholmsområdet att säkerställa sin 

högspecialiserade vård genom att skapa en attraktiv, modern och funktionell miljö för 

framtiden.  

SNUS-utredningen presenterades för landstinget år 2002 och belyste möjligheten att bygga ett 

nytt universitetssjukhus vid Solnavägen som skulle kunna tillgodose de framtida krav som 

bland annat ställdes på högspecialiserad vård, forskning och utbildning.  

I rapporten ställdes detta alternativ gentemot att återanvända delar av det gamla sjukhuset, 

kompletterat med rivningar och nybebyggelse. I utredningen kom de fram till att ett nytt 

sjukhus var det klart bättre alternativet34 då det gav en bättre kontakt med Karolinska 

Institutet och övriga staden. Alternativ ”Solnavägen” som det kallas i rapporten gav dessutom 

bättre förutsättningar för en god inre miljö, säkerhet och logistik.  

																																																																				
33Stockholms Läns Landsting. (2002) ”SNUS-utredningen”. sid.1  
34 Ibid. sid.22  
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Investeringsutgiften för byggnation av det nya sjukhuset vid Solnavägen bedömdes år 2002 

till 5,3 miljarder kronor. Då ingick inte utrustningen som uppskattades till ca 30 % av 

bygginvesteringarna.  

I utredningen behandlades fyra olika finansieringsalternativ35, dessa är: 

- Traditionell upplåning på den svenska och internationella marknaden 

- Värdepapperisering 

- Finansiering genom samarbetsprojekt stat/landsting 

- Public Private Partnership (PPP)  

I utredningen konstaterades det snabbt att PPP-modellen inte borde utnyttjas vid 

byggnationen av ett nytt sjukhus då erfarenheterna i Sverige minst sagt var blygsamma och att 

det dessutom skulle leda till en högre investeringskostnad.  

3S - Utredningen: 2004 

3S - utredningen var en rapport som tog vid där SNUS-utredningen slutade, nämligen med att 

undersöka möjligheterna för att uppföra ett nytt universitetssjukhus. Då det alltid är extremt 

kostsamt och tidskrävande att planera och uppföra ett nytt sjukhus måste det existera ett 

bedömningsunderlag som inte bara utgår ifrån den medicinska och tekniska utvecklingen, 

utan också ifrån vad som är önskvärt ur ett patientperspektiv vilket 3S utredningen också gör.  

3S rapporten slog fast att den sjukvårdsstruktur som år 2004 erbjöds länets invånare var i stort 

behov av reformering36 och att ett nytt universitetssjukhus skulle vara tvungen att leva upp till 

de framtida behov som länets sjukvård skulle ställas inför. Detta syftar framförallt på den 

förutspådda koncentrationen av högspecialiserad vård som sjukhuset primärt skulle hantera.  

I rapporten beskrivs byggnationen av ett nytt universitetssjukhus av Locum AB (SLLs 

fastighetsbolag), där det snabbt i inledningen konstateras att den nya kalkylerade 

byggkostnaden för sjukhuset nu är uppe i 6,5-7 miljarder kronor37, i kontrast till de 5,3 

miljarder som SNUS-utredningen två år tidigare konstaterade att det skulle kosta. Det gjordes 

även en bedömning att inflyttningen på det nya sjukhuset kunde starta redan år 2012 och 

																																																																				
35 Stockholms Läns Landsting. (2002) ”SNUS-utredningen”. sid.23 
36 Stockholms Läns Landsting. (2004). ”3S – Utredningen”. sid.8	
37 Ibid. sid. 157 
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succesivt stå helt färdigt år 2015. Det poängterades dock att detta var en preliminär tidsplan38 

och att en säkrare och mer precis sådan skulle tas fram i ett framtida skede.  

Även i 3S–utredningen ställdes det nya sjukhuset mot två alternativ: Alternativ ”Partiell 

nybyggnation” och alternativ ”Succesiv upprustning av befintliga byggnader”. Efter en 

sammanställning av ekonomin visade det sig att bygget av ett helt nytt sjukhus var det klart 

överlägsna alternativet återigen, då de totala investeringsbehovet beräknades till ca 8,5 

miljard kronor39. Det var drygt en till fyra miljarder kronor mindre än de två alternativen 

som det jämfördes med.  

Finansieringsalternativet som främst förespråkas i utredningen är den form som den tidigare 

SNUS–utredningen förkastat, nämligen Public Private Partnership. Fokus ligger på de 

positiva aspekterna såsom effektiviseringsvinster och erfarenheter från Storbritannien som 

indikerar totala kostnadsbesparingar på upp till 20 %40.  

Utredningen fortskrider sedan med att poängtera att projekt som genomförts med denna 

upphandlingsform tenderat att hålla budget och tidsramen i mycket större utsträckning än de 

projekt som finansierats med en traditionell upphandlingsform.  

Utvärdering om alternativa lösningar för drift och finansiering: 2007 

År 2007 fick sedan Öhrlings PricewaterhouseCooper i uppdrag av Stockholms läns landsting 

att undersöka och beskriva förutsättningarna för att välja alternativa lösningar för finansiering 

och drift av hela eller delar av Nya Karolinska Solna och att utvärdera eventuella 

konsekvenser av dessa val. 

I deras rapport utvärderas två möjliga alternativ till finansiering av det nya sjukhuset: 

Traditionell lösning (Nollalternativ) och en så kalla Offentlig Privat Samverkan, vilket bara är 

en översättning av Public Private Partnership.  

ÖPwC drar slutsatsen att huvuddelen av investeringen och stora delar av verksamhet lämpar 

sig för andra alternativ än en Traditionell lösning (Nollalternativet)41.   

Detta alternativ är den så kallade OPS-lösningen som helt saknar svensk praxis vid tillfället. 

ÖPwC kommenterar dock att det finns gott om svensk erfarenhet av alla delar som ingår i 

																																																																				
38 Stockholms Läns Landsting. (2004). ”3S – Utredningen”. sid. 157	
39 Ibid. sid.177 
40 Ibid. sid.227 	
41 ÖPwC. (2007) ”Utvärdering om alternativa lösningar för drift och finansiering”. sid.63 
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OPS-avtalet och att detta inte ska utgöra något hinder för att använda modellen. Det kommer 

dessutom sannolikt att skapas en bra konkurrenssituation till följd av en OPS-lösning och 

bättre möjligheter för innovativa lösningar för att optimera drift- och underhållskostnader42.   

Slutrapport 2008 – Utvärdering av OPS som genomförande- och 
finansieringsform för NKS  

Ernst & Young fick 2008 i uppdrag av SLL att bidra med en utredning som 

landstingsfullmäktige kunde använda sig av tillsammans med de tre andra rapporterna för att 

ta ett beslut angående nybyggnadsinvesteringen för det nya sjukhuset. Landstingsstyrelsen 

gav dem dessutom i uppdrag att specifikt utreda finansieringsformen Offentlig Privat 

Samverkan för finansieringen av sjukhuset.  

I denna rapport har investeringskostnaden stigit till 14,1 miljarder kronor, vilket är en 

markant ökning mot 3S kalkylen där det totala investeringsbeloppet uppskattades till 8,5 

miljarder.  

Ernst & Young slår fast i sin utredning att en OPS-lösning med 100 % privat finansiering 

skapar mest incitament för en effektivisering av projektet, men att då investeringskostnaden 

blir något högre än vid en traditionell upphandling43. Detta på grund av att efter att kontraktet 

är undertecknat så kommer det privata projektbolaget att själva ansvara för eventuella 

förseningar och fördyrningar av projektet. Detta gör att det ligger i det privata projektbolagets 

intresse att undvika kostnadsökningar och förseningar av dessa slag, samt att bedriva projektet 

med så hög effektivitet som möjligt.  

De menar på att sammantaget finns det ett högt värde av att genomföra NKS som en OPS-

lösning då byggnationen av sjukhuset är ett stort och komplext projekt och att Stockholms 

landsting saknar erfarenhet av liknande projekt44. Ernst & Young gör bedömningen att 

projektet därför medför stora risker och på grund av dessa skäl lämpar sig särskilt bra för en 

OPS-lösning. 

 

 

 

																																																																				
42	ÖPwC. (2007) ”Utvärdering om alternativa lösningar för drift och finansiering”. sid.63	
43 Ernst & Young. (2008) ”Slutrapport. Utvärdering av OPS som genomförande-och finansieringsform.” sid.34 
44 Ibid. sid.52	
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”Sammantaget visar den kvalitativa och den kvantitativa analysen att det 

finns ett värde för pengarna att genomföra NKS som en OPS-lösning. Ernst 

& Young rekommenderar därför att en OPS-lösning väljs istället för en 

samverkansentreprenadlösning.” ”Slutrapport” (2008) sid. 8 

 

Sammanfattning  

Den 10 juni 2008 beslutade landstingsfullmäktige att Nya Karolinska Solna skulle 

upphandlas enligt en Offentlig Privat Samverkan45. I enlighet med de rapporter som legat som 

grund så är huvudanledningen till beslutet att landstinget först och främst är att minimera 

riskerna för kostnadsökningar och förseningar. En OPS-lösning skjuter effektivt över dessa 

risker till projektbolaget som åtar sig att bygga och driva det nya sjukhuset.   

Landstingsfullmäktige överlämnar sedan ansvaret att genomföra upphandlingen av NKS som 

en funktionsupphandling i Offentligt Privat Samverkan till landstingsstyrelsen46. De ska sedan 

återkomma till landstingsfullmäktige för beslut i samband med kontraktstecknande.  

Fas 2: Under upphandling  

	

Prekvalificering 
Upphandlingen av NKS pågick under en 18-månadersperiod och startades den 3 oktober 

2008 på Arlanda i Stockholm och det var då för första gången som intressenterna 

informerades om upphandlingens omfattning. Stockholms läns landsting bjöd in diverse 

intressenter genom att annonsera ut projektet i stora nationella och internationella 

affärstidningar47. Intressenter som visade ett intresse bestod i första hand av företag från 

bygg-och finansbranschen och ca 250 personer från omkring 100 organisationer deltog 

sammanlagt i mötet.  

																																																																				
45 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Bakgrund/OPS-upphandlingen/ (Hämtad 2017-04-15)  
46	NKS-rapport 1. (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.4 	
47 Dagens industri (S), Dagens Naeringsliv (N), Kauppalehti (SF), Financial Times (UK, D), Expansion (E) 
080905, samt Affärsvärlden (S) 080910. TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till 
Europeiska unionens officiella tidning” för offentlig upphandling i Europa 
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Under mötet introducerades upphandlingens ramar och deltagarna informerades om att 

upphandlingen inletts samma dag. Därefter presenterades syftet och målen med det nya 

universitetssjukhuset, projektmålen gällande utformningen, beskrivning av det befintliga 

referensprojektet, samt villkor för upphandlingsprocessen. Landstinget angav att en av 

förutsättningarna för upphandlingen var att sjukhuset förväntas att vara färdigbyggt och klart 

för driftstart i december 201548 och att den övre kostnadsramen för projektet var 14,1 

miljarder kronor utryckt i 2007 års penningvärde49.  

Mötet livesändes dessutom direkt på projektets hemsida, www.nyakarolinska.se50. Detta var 

för att intressenter som inte hade möjlighet att närvara vid mötet ändå fick möjligheten att ta 

del av informationen.  

Det är i detta skede som prekvalificeringsfasen inleds och totalt begärde 47 personer från ett 

stort antal företag att få ansökningshandlingar utskickade. Under prekvalificeringsfasen har 

intressenterna även möjligheten att ställa frågor angående ansökningshandlingarna för att 

undvika att missförstånd ska ske.  

Den 15 december 2008 avslutades prekvalificeringsfasen och en ansökan om prekvalificering 

hade inkommit51. Efter noggrann analys av prekvalificeringsansökan fastslog NKS-

förvaltningen i ett tjänsteutlåtande52 att de skulle gå vidare med OPS-upphandlingen trots att 

endast ett anbud inkommit.   

 

 

”Med beaktande av den rådande finansiella situationen i samhället, storleken av 

byggnationen, det begränsade antalet stora byggbolag och andra omständigheter, kan en 

anbudssökande anses vara i linje med förväntningarna. Förvaltningen vill också påpeka att 

en anbudsgivare är förenligt med de krav LOU ställer på upphandlingen53”.  

 

 

																																																																				
48 Stockholms Läns Landsting. (2008) ”Projektramar”. sid. 28 
49 Ibid. sid. 8 	
50 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Det-nya-sjukhuset/Film/Start-pa-OPS-upphandling-av-nya-sjukhuset/ 
(Hämtad 2017-05-26)  
51 NKS-rapport 1. (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.27 
52 (LS 0809-0870)	
53 NKS-rapport 1. (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.28	



29	
	

FoUU54-utskottet beslutade den 3 februari 2009 att fortskrida med OPS-upphandlingen och 

godkänna prekvalificering av anbudsgivaren i upphandlingen av sjukhuset. Beslutet var inte 

enhälligt utan socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkade på avslag. 

Den 25 mars 2009 tog FoUU-utskottet beslutet att gå vidare till förfrågningsunderlag för 

OPS-upphandlingen. I detta förfrågningsunderlag beskrevs landstinget omfattande krav på 

sjukhusanläggningen och de ingående servicetjänsterna relaterade till sjukhuset. Detta 

underlag var extremt omfattande och bestod av sammanlagt 1 570 sidor.   

Landstinget utformade förfrågningsunderlaget utan att komma med några färdiga lösningar på 

grund av att de ville ge anbudsgivaren utrymme för att kunna ta fram egna innovativa 

lösningar som då även tog hänsyn till utformning, drift och byggnationen av sjukhuset.   

Anbudsfasen   
Mellan den 31 mars 2009 och den 30 september 2009 skedde totalt 13 möten med 

anbudsgivaren där NKS-förvaltningen presenterade innehållet i förfrågningsunderlaget. 

Anbudsgivarens frågor besvarades under denna period och dessa rörde i huvudsak 

förtydliganden av diverse delar i underlaget.  

Under sommaren 2009 togs två kompletterande underlag fram och innehöll ändringar och 

tillägg som tillkommit efter det att det ursprungliga underlaget skrevs.  

Överlag har det enligt landstinget funnits konkurrens i flera delar av NKS-upphandlingen, 

vilket är en av de grundläggande förutsättningarna för att projektet ska uppnå landstingets 

primära mål: Ett projektavtal som garanterar ett toppmodernt sjukhus till ett 

konkurrenskraftigt pris.  

Förhandlingarna av OPS-avtalet ska ha skett med full insyn från landstingets sida när det 

kommer till kalkyler och priser, och på så sätt har de kunnat jämföra priser, vinstmarginaler, 

räntenivåer och nyckeltal55. Landstinget ska även ha kunnat jämföra priset för projektet med 

sina egna kalkyler, priser på marknaden och mot den egna investeringsramen. Det är tack vare 

detta som landstinget hävdar att de kunnat förhandla fram ett projekt av yppersta kvalitet med 

ett konkurrenskraftigt pris. Landstinget menar dessutom att de inte har tvingats att ta ställning 

till ett färdigt förslag, utan har kunnat påverka utformningen av projektet avsevärt. 

 

																																																																				
54  Forskning Utveckling och Utbildning (Stockholms region) 
55 NKS-rapport 1. (2010) ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.37 
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Mot den bakgrunden rekommenderade NKS-förvaltningen i ett tjänsteutlåtande i ärende  

LS 1003-025556 att landstingsfullmäktige skulle godkänna förslaget av projektavtalet mellan 

landstinget och det nyligen skapade projektbolaget ägt av Skanska/Innisfree.  

 

Tilldelningsbeslut 
Tilldelningsbeslutet avseende funktionsupphandlingen i Offentlig Privat Samverkan fattades 

av landstingsstyrelsen den 20 april 2010 och i landstingsfullmäktige den 4 maj 201057. Det 

officiella tilldelningsbeslutet till Skanska/Innisfree skedde sedan den 8 juni 2010 och 

inkluderade godkännande av den föreslagna finansieringen av projektet58. Vid 

tilldelningsbeslutet har tidsplanen ändrats och sjukhuset planeras inte längre att kunna tas i 

full drift i december 2015, utan istället först i oktober 201759. Den slutgiltiga kostnaden för 

OPS-avtalet slutar till sist på 14,5 miljarder kronor60. 

 

Finansiering  

Projektbolaget skapat av Skanska och Innisfree kommer att stå för byggnationen av Nya 

Karolinska Solna och finansieringen kommer att bestå av två huvudsakliga delar; en del 

riskkapital som projektbolagets ägare Skanska & Innisfree tillskjuter och en del av lån som 

bolaget erhåller från andra institutioner som vill investera i projektet61.  

  Bild 3: Projektbolagets finansiering 

 

- Källa: ”Fakta om projektavtalet för Nya Karolinska Solna” (2012) sid. 2 
																																																																				
56 C. Elmsäter-Svärd. Förslag 2010:58 ”Landstingsstyrelsens förslag till beslut (LS 1003-0255)” 
57 NKS-rapport. ”Beskrivning av OPS-upphandling” (2010) sid.38 
58 Utvärderingsrapport Nya Karolinska Solna. 2016 sid.16  
59 C. Elmsäter-Svärd. Förslag 2010:58 ”Landstingsstyrelsens förslag till beslut (LS 1003-0255)” sid. 46 
60 Ibid. sid. 41 
61 NKS-rapport 1. (2010)  ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.39	
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Säkerheten som dessa institutioner har vid en investering såsom denna är det kassaflöde62 som 

projektbolaget erhåller från Stockholms läns landsting över tiden när projektet är färdigt63. 

 
   Bild 4: Landstingets betalningar under avtalstiden 

 

- Källa: ”Fakta om projektavtalet för Nya Karolinska Solna” (2012) sid. 2  

 

Ansvaret för att projektet färdigställs i tid och till överenskommet pris vilar helt på ägarna till 

projektbolaget och dess långivare. Denna risk innebär att ägarna och investerarna enbart 

erhåller förväntad avkastning från landstinget under förutsättningen att sjukhuset levereras 

och kan tas i drift enligt tidsplan. Sker inte detta finns en chans att ägarna och deras 

investerare inte bara riskerar avkastning och ränta, utan även insatt och lånat kapital i 

projektbolaget.  

NKS-förvaltningen har inte haft direktkontakt med någon av de externa långivarna, med 

undantag från Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Nordiska Investeringsbanken (NIB).  

De villkor som Skanska/Innisfree erbjuder för finansieringen av byggnationen av NKS ligger 

enligt landstinget väl i linje med marknaden år 2010, då de menar att de går att jämföra dem 

med liknande typer av OPS-projekt som utförts under samma tidsperiod64.   

																																																																				
62	C. Elmsäter-Svärd. Förslag 2010:58 ”Landstingsstyrelsens förslag till beslut (LS 1003-0255)” sid. 37	
63	Ibid. sid. 42	
64	NKS-rapport 1. (2010)  ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.40	
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Sekretess  

Hanteringen av sekretess vid upphandlingen har varit mycket viktigt för att lyckas ta fram ett 

kvalificerat förfrågningsunderlag av inkomna anbud. Totalt har över 1300 personer skrivit 

under ett sekretessavtal med åtanken att hindra konfidentiell information från att komma ut 

till allmänheten65.  

Upphandlingen har varit sekretessbelagd enligt 6 kap 2 §66 i sekretesslagen och sekretessen 

gällde framförallt de anbud och ansökningar som landstinget mottog. Endast de personer som 

varit direkt inblandade i ärendet hade rätt att ta del av informationen under upphandlingen67. 

Denna absoluta sekretess har inneburit att alla anbudsansökningar och deras innehåll hållits 

hemliga tills dess att upphandlingen offentliggjorts.  

Efter det att beslutet om tilldelning tillkännagivits omfattades alla handlingar av de 

traditionella regler och lagar angående offentliga handlingars offentlighet och sekretess. Detta 

innebar att offentlighetsprincipen gällde som huvudregel och att alla som vill har rätt att ta del 

av handlingarna68. Alla information gjordes dock inte tillgänglig för allmänheten, då 

landstinget hänvisade om fortsatt sekretess på grund av att landstinget skulle kunna lida skada 

om specifika uppgifter redovisades för allmänheten69.  

 

Fas 3: Efter Upphandling  
 

Förändring av tidsplanen  

Byggnationen av NKS har genomförts i olika faser där varje fas överlämnas till landstinget 

efter godkänd granskning. Den ursprungliga tidsplanen i kontraktet som undertecknades i juni 

2010 fastställde att sjukhuset skulle stå helt färdigt i oktober 2017. Men denna tidsplan 

reviderades 2013 och beräknade då att sjukhuset skulle stå helt färdigt först i mars 201870.  

 
	

	
																																																																				
65 NKS-rapport 1. (2010)  ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.40	
66 Regeringskansliet. (2009:400). Offentlighets- och sekretesslag Kap 6 2 §  
67 NKS-rapport 1. (2010)  ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.41 
68 Regeringskansliet. (2014) Offentlighetsprincipen.  
69	NKS-rapport 1. (2010)  ”Beskrivning av OPS-upphandling” sid.41	
70 Se bilaga 2 
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Kostnader för OPS-avtalet 

I det ursprungsavtal som slöts och tillkännagavs 2010 bestod landstingets primära kostnader 

av en rad betalningar till projektbolaget71. Dessa kostnader bestod främst av tre former av 

ersättningar: resultatbaserade betalningar under byggnation, engångsbetalningar vid 

färdigställandet av olika faser, och vederlag för de färdigställda faserna under 

kontraktstiden72.  

De framtida betalningarna för byggnation, drift och underhåll till projektbolaget ägd av 

Skanska/Innisfree uppgick till ca 52 miljarder kronor som angavs vid OPS-avtalet 

överenskommelse och den fasta kostnaden för byggnationen för sjukhuset låg på 14,5 

miljarder kronor.  

Utöver de kostnader som skett till följd av avtalet har det uppkommit tilläggsavtal för 

Stockholms läns landsting som inte ingick i det ursprungliga OPS-avtalet.	Dessa 

tilläggskostnader bestod enligt landstinget av diverse byggrelaterade kostnader, 

ombyggnadskostnader och utrustningsinvesteringar73.  

Tilläggsavtal kan tillkomma av en mängs olika anledningar, t.ex. om ändringar av krav eller 

specificeringen av krav inte var tydligt definierade vid tecknandet av det ursprungliga avtalet. 

Finansieringen av dessa avtal sker med hjälp av landstingets egna medel vilket gör att skulden 

till projektbolaget inte ökar. Det kommer däremot att leda till att kostnaden för drift och 

underhåll i framtiden ökar, vilket leder till att årsvederlaget som landstinget ska betala till 

projektbolaget succesivt kommer att öka.		

Den ursprungliga kostnaden på 14,5 miljarder har år 2016 stigit till en estimerat totalkostnad 

vid utgången av 2017 till knappt 29 miljarder kronor74 på grund av de tilläggsavtalen som 

tecknats efter det att OPS-avtalet skrivits.   

Den totala kostnaden för att bygga, driva och underhålla sjukhuset har dessutom omräknats 

efter det att tilläggsavtalen tillkommit och beräknas nu till drygt 61,2 miljarder kronor istället 

för de ursprungliga 52 miljarderna75. Det är en ökning med ca 9 miljarder kronor som har 

tillkommit efter det att avtalet tecknats.   

																																																																				
71 Se bild 4.  
72	WSP AB/WSP Management (2016) ”Utvärderingsrapport Nya Karolinska Solna”. sid.18 	
73 Ibid. sid.47 
74 Se bilaga 3  
75  WSP AB/WSP Management (2016)”Utvärderingsrapport Nya Karolinska Solna”. sid.48 



34	
	

Analys 
All fakta som presenterats i arbetets resultatdel är den officiella informationen från NKS-

förvaltningen och Stockholms läns landsting. Informationen är hämtad från de dokument och 

rapporter som legat till grund för besluten sedan utredningarna startade 2002.   

Faktum kvarstår att sjukhuset sedan SNUS-utredningen har gått från att kosta ca 5,3 miljarder 

kronor plus ca 30 % i utrustningskostnader (6,89 miljarder kronor) till att estimeras till ca 29 

miljarder kronor vid utgången av 2017. Inflyttningen i det nya sjukhuset har gått från att 

preliminärt kunna stå helt klart i december 2015 till att i dagsläget vara planerat att stå helt 

färdigt först i mars 2018.  

Landstinget och NKS-förvaltningen hävdar att de har haft full insyn i projektet från start och 

att alla beslut som fattats innan, efter, och under upphandlingen har fattats efter att noga ha 

granskats och utvärderats.  

Enligt landstingets egna ord har de lyckats att förhandla fram ett konkurrenskraftigt pris vid 

förhandlingarna av avtalet, samt att de har kunnat påverka förslaget så att kvaliteten av 

sjukhuset har kunnat fastställas och förbättras.  

Landstinget och NKS-ledningens offentliga bild av de val som har gjorts under projektet har 

baserats på det som är bäst för Stockholms stad och dess invånare. De ger en bild av hur de 

tillsammans med extern experthjälp tagit fram och utvärderar alla möjliga alternativ för att 

sedan välja det som efter noggrann granskning genererar bästa framtida resultat. De har sedan 

förhandlat till sig bästa möjliga villkor under upphandlingen med Skanska/Innisfree och på så 

sätt säkerhetsställt kvaliteten för morgondagens sjukvård i Stockholms stad. En närmare 

granskning av projektet ger en annan bild av händelseförloppet.  

De politiska misstagen och besluten har resulterat i att utgiftsramen på 14,5 miljarder 

beräknas att ha mer än dubblats till 29 miljarder kronor, och då är inte räntor och kontrakt för 

service och underhåll inräknat. I nedanstående del kommer projektets händelseförlopp 

återigen att utredas på djupet, men den här gången är syftet att granska händelseförloppet med 

hjälp av våra analysverktyg.  

James Buchanan beskrev public choice som ”politik utan romantik”76 och vi ska nu 

genomföra en teoretisk analys av politikernas agerande genom att analysera deras beteende 

																																																																				
76http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html (Hämtad 2017-04-27) 
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och val före, under och efter upphandlingen av NKS-projektet. Förutsättningarna för detta är 

att göra antagandet att politikerna och tjänstemännen inblandade i NKS-affären precis som 

andra människor drivs av en önskan att uppfylla sina egna mål.   

Det finns inget enkelt och entydigt svar på hur projektet kunde bli så dyrt som det i dagsläget 

har blivit. Men det hela börjar med att de sittande politikerna i Stockholms läns landsting 

beslutade sig för att det ska bygga ett nytt universitetssjukhus i Solna.  

 

Vi kommer att använda oss av våra analysverktyg för att analysera de inblandades beteende 

och beslut relaterade till Nya Karolinska Solna, och därför blir vårt huvudantagande att 

politiker och tjänstemän precis som alla individer är rationella och söker att maximera sin 

egen nytta.   

Politikerna har utifrån dessa antaganden ett huvudintresse att bli ihågkomna för den tid som 

de sitter i landstinget och incitamentet blir därför tydligt till varför det är intresserade av att 

påbörja planeringen av norra Europas modernaste universitetssjukhus istället för att renovera 

det gamla Karolinska sjukhuset.  

 

Fas 1: Före upphandlingen  

Public choice. I det tidiga skedet av 2000-talet utfördes en grundlig utredning där alternativet 

att renovera och succesivt bygga ut det gamla Karolinska sjukhuset utreddes på allvar. 

Utredningen drevs av den dåvarande högsta chefen för sjukhuset Maj-Len Sundin som ansåg 

att alternativet låg i linje med den dåvarande utvecklingsplanen för sjukvården i Stockholm. 

En av huvudanledningarna till att hon anställdes från början var att gamla KS bytt ledning åtta 

gånger på tio år och nästan aldrig lyckats hålla sin budget77. Hennes uppfattning var att det 

var både billigare och bättre att renovera och bygga ut det gamla sjukhuset steg för steg, då 

landstinget kunde göra detta i ett tempo som de hade ekonomiska medel till78.      

Maj-Len Sundin berättar i en intervju med Henrik Ennart och Fredrik Mellgren att hon aldrig 

fick chansen att presentera sin utredning för landstinget angående alternativet att renovera det 

																																																																				
77 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska” 
Sid 63 
78 Ibid. sid 64 
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befintliga sjukhuset. Hon säger att ”det blev nog aldrig någonsin visat som alternativ till att 

bygga nytt”79.  

Den ”akademiska arrogansen” som hon kallar det har inneburit att aktörerna från Karolinska 

Institutet och landstinget redan hade bestämt sig för att bygga nytt, och ingen annan kunde 

efter det komma med några vettiga synpunkter80. De ledande rösterna på KI ville ha ett 

exklusivt forskningssjukhus och politikerna ville kunna associeras med beslutet att 

revolutionera ansiktet utåt för svensk sjukvård.    

 

 

”Jag förstod ganska snabbt att det skulle galoppera iväg och spränga alla ekonomiska 

gränser. Det är ett politiskt monumentbyggande som ingen kunde hejda” 

Maj-Len Sundin - ”Sjukt Hus” (2016) sid. 68 

 

 

Deras agerande följer de grundläggande principerna inom Public choice teorin då politiker 

och statligt anställda tjänstemän inom sjukvården förväntas att ta beslut som först och främst 

gynnar allmänheten, men i fallet med NKS är det inte allmänhetens bästa som ligger i fokus, 

utan deras eget.  

De är ute efter att bygga ett prestigeprojekt som leder till att antalet vårdplatser i länet minskar 

och skapar på så vis behovet av att investera miljarder i de resterande sjukhusen runt om i 

Stockholm för att kompensera för detta81. Men den faktorn är ingenting som hindrar dem från 

att fortskrida med sina planer att bygga det nya sjukhuset.   

En av dem som driver frågan att bygga nytt är KI-rektorn Hans Wigzell, och hans intresse för 

att driva bygget av ett nytt sjukhus är tydligt:  

 

																																																																				
79 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 66 
80 Ibid.  
81 Ibid. sid. 50 
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”Vi behövde ett universitetssjukhus av hög standard där man väver ihop basal forskning med 

klinisk forskning i en samlad struktur. Byggnaden i sig själv är inte viktig, den skapar aldrig 

några Nobelpristagare. Många Nobelpristagare har kommit till i sämre lokaler” 

- Hans Wigzell - ”Sjukt hus” (2016) sid. 67  

 

 

Visionen av att vinna framtida Nobelpris och att potentiellt sätta Karolinska Institutet på 

världskartan prioriterades före patienterna i Stockholm. Wigzell fortskred tillsammans med 

KS styrelsen sedan att övertygat politikerna om att ett nytt sjukhus var det bästa alternativet 

för Stockholms sjukvårds framtid. Det nya sjukhuset presenterade en potentiell möjlighet för 

både tjänstemän och politiker att avancera sina personliga karriär, och i enlighet med Public 

choice teorin tog de den82.   

Från och med den första utredningen 2002 har de alltså indirekt bestämt sig i landstinget och 

på KI för att bygga ett nytt universitetssjukhus i världsklass. Vad som aldrig diskuterades är 

hur det nya sjukhuset bör upphandlas och finansieras. Hans Wigzell och KI ansåg att 

sjukhuset borde förstatligas och ingå som en del i ett statligt akademiskt sjukvårdssystem83. 

Men politikerna i landstinget har en annan plan i åtanke.   

Även om SNUS-utredningen 2002 helt avfärdar användandet av en OPS-upphandling, eller 

PPP-upphandling som den kallas i rapporten, finns det en skara politiker i landstinget som vill 

använda sig av upphandlingsformen då den innebär att Stockholms landsting även har 

chansen att bana väg för ett helt nytt sätt att upphandla och finansiera projekt med hjälp av 

privata aktörer.  

 

																																																																				
82 http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html (Hämtad 2017-04-27) 
83 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
Sid 67 
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Den viljan visar sig snabbt då upphandlingsformen Public Private Partnership som blivit 

förkastad i SNUS-utredningen (2002) är det alternativ i 3S-utredningen (2004) som 

förespråkas som ett av de bättre valen för byggnationen och finansieringen av ett framtida 

sjukhus i Stockholm84.  

Politikerna har i sin strävan efter att skapa ett projekt som ska väga så tungt som möjligt på 

Cv:t lyckats att på mindre än två år få en upphandlingsform som avfärdats helt till att bli den 

som förespråkas varmast och till och med rekommenderas bara två år senare.  

 

Nästa steg för politikerna blir således att säkerställa upphandlingen av ett nytt 

universitetssjukhus i Offentlig Privat Samverkan, och därför anlitas 2006 konsultfirman 

ÖPwC som vid tidpunkten är störst i världen på OPS-upphandlingar inom sjukvården.  

ÖPwC:s officiella uppdrag blir att utreda vilken finansieringsmodell som passar bäst för 

byggnationen av det nya universitetssjukhuset.  

Principal Agent-teorin. Politikerna skyddar sina intressen genom att ta in en konsult som har 

en historia av att sälja in just den upphandlingsform som majoriteten av landstinget vill 

använda sig av. ÖPwC kommer mycket riktigt fram till att en OPS-lösning är det bättre 

alternativet för ett stort och komplext byggprojekt som NKS och rekommenderar genast 

åtgärder för att påbörja genomförandet av upphandlingen85.  

Det framgår tydligare och tydligare att några andra upphandlingsformer aldrig var aktuella, 

trots det att landstinget är på väg att påbörja ett av de största projekten i Sveriges historia.  

Politikerna har konsulterat ÖPwC för att de ska hjälpa dem att driva sin agenda vilket de är 

mer än villiga att göra då de som konsulter har sina egna intressen av att utfallet av deras 

utredning resulterar i en OPS-upphandling.  

Landstinget kan då fortskrida med planen att bli pionjärer för upphandlingsformen Offentliga 

Privat Samverkan och ÖPwC kommer då med största sannolikhet också att få fortsatt 

förtroende som konsulter för projektet. Potentiellt placerar det dem även i förarsätet för 

framtida OPS-upphandlingar i Sverige om NKS-projektet visar sig vara framgångsrikt. De 

																																																																				
84 Stockholms Läns Landsting. (2004). ”3S – Utredningen” sid. 227  
85 ÖPwc. (2007). ”Utvärdering om alternativa lösningar för drift och finansiering” sid. 65	
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framtida intäkterna kan komma att vara av betydande storlek och ÖPwC driver därför på 

landstinget att fortskrida med upphandlingen.  

Bilden som växer fram är att upphandlingen är riggad på förhand med ett landsting som redan 

bestämt sig för utfallet och sedan anställer partiska konsulter som ska ta fram en utredning 

som ska stärka deras beslut.  

Transaktionskostnader. I ett så specifikt projekt som NKS kan transaktionskostnaderna 

relaterade till projektet komma att påverkas till hög grad då en omfattande förstudie med 

mycket specifik kunskap krävs för att planera och genomföra ett bygge såsom detta.   

I fallet med NKS och finansieringsformen under förstudiefasen är det ÖPwC som innehar den 

specifika kunskapen relaterade till OPS-upphandlingen. Politikerna själva har nästintill ingen 

erfarenhet angående finansieringsformen och skapar därmed ett förtroende-och beroendeband 

med ÖPwC som gör att de i hög grad även exponerar sig för potentiell opportunism. Så när 

landstinget sedan har en av världens mest inflytelserika OPS-konsulter i sin hörna tar det inte 

lång tid innan beslutet att upphandla Nya Karolinska Solna i en Offentlig Privat Samverkan 

klubbas och upphandlingsprocessen startas.  

 

Fas 2: Under Upphandlingen		

 
Förhoppningsfulla politiker och tjänstemän samlades den 3 oktober på Arlanda i Stockholm, 

entusiastiska för att få påbörja upphandlingen av vad som ska leda till ett av de modernaste 

och mest avundade sjukhuset i Europa. Uppslutningen var stor och vid första anblick ser det 

väldigt lovande ut i politikernas ögon. Med ett stort antal budgivare kommer kvalitet samt pris 

säkerhetsställas, och med det även projektets framgång. 

 

Planen är att NKS ska stå klart i december år 2015 och att uppdraget består av att bygga det 

nya sjukhuset och att stå för driften av det i drygt 30 år framöver. Tanken är att tre till fem  

anbudsgivare ska få konkurrera om projektet och på så vis fastställa pris och kvalitet.  
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”Om prekvalificeringen visar att marknadens intresse för en OPS-lösning av NKS är för 

svagt och för få serösa anbudsgivare anmält sitt intresse, avbryts det fortsatta 

upphandlingsarbetet.” 

- Erik Gjötterberg, Projektledare NKS86 

 

 

Projektet upphandlas enligt en Offentlig Privat Samverkan vilket är en upphandlingsform som 

är mycket ovanlig för stora projekt i Sverige men har däremot använts runt om i landet för att 

bygga mindre projekt som ishallar, badhus och idrottshallar.  

Den stora skillnaden är att OPS-avtalet som planeras för byggnationen av Nya Karolinska är 

drygt 400 gånger större än dessa mindre projekt och Stockholms landsting har själva aldrig 

genomfört vare sig ett litet eller stort OPS-projekt tidigare. Med denna erfarenhet sätter de nu 

ut för att bygga ett av världens största OPS-upphandlade sjukhus.   

   

Opportunism. Vad landstinget inte vet är att ÖPwC har utelämnat information i sin utredning 

från 2007, där kritik riktad mot OPS-modellen från framförallt Storbritannien inte har nämnts 

överhuvudtaget. De har inte heller nämnt att en liknande upphandling i London upplevt stora 

problem till följd av brist på konkurrens och att de själva varit med och utformat OPS-

modellen för det projektet tillsammans med just Skanska och Innisfree87. 

 

ÖPwC har även genomfört en marknadsundersökning angående NKS-projektet i samband 

med utredningen som aldrig presenterades, för i den visade det sig att intresset för projektet är 

nästintill obefintligt både nationellt och internationellt. Men då ÖPwC arbetat mycket nära 

med Skanska och Innisfree i London några år tidigare och även är mycket angelägna om att 
																																																																				
86 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 79 
87 Ibid. sid. 242 
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bana vägen för OPS-upphandlingar i Sverige, utformar de därför upphandlingen för Nya 

Karolinska så att den i hög grad påminner om projektet i London för att säkerhetsställa 

Skanskas och Innisfrees intresse88. 

ÖPwC har dragit nytta av sin överordnade kunskap och förtroendebandet med landstinget och 

undanhållit kritisk information från dem i syfte att främja och skydda sina egna intressen89. 

 

Begränsad rationalitet. Landstinget kan endast agera utifrån den information som de mottagit 

av ÖPwC och är därför definieras de som begränsat rationella då de endast kan agera 

rationellt utifrån innehaven information90. Politikerna har således stora problem med att 

förutse händelser som kan komma att uppstå i framtiden.  

 

När deadlinen för anbud på upphandlingen av projektet hade passerats återfanns endast ett 

bud, och det kom just från ett konsortium bestående av Skanska och Innisfree då NKS tack 

vare ÖPwC:s rekommendationer endast var en variant på upphandlingen de själva använt sig 

av i London några år tidigare.   

 

Public choice. I det här mycket kritiska skedet av projektet blir användandet av Public choice 

teorin av yttersta vikt. Den kan hjälpa oss att förstå varför de inblandade politikerna väljer att 

gå vidare med upphandlingen trots att endast ett anbud inkommit.   

Det som sker i detta tidiga skede av upphandlingen är att de politiker som drivit på OPS-

upphandlingen nu riskerar att förlora allt i samband med det låga intresset från företagens 

sida.  

 

I de två konsultrapporterna91 hade de i en situation med för få anbud föreslagit att OPS-

modellen skulle överges och istället välja ett alternativ där landstinget själv lånar upp 

pengarna till projektet. Istället för att följa dessa råd väljer landstinget att kontakta en tredje 

konsult, Gullers grupp92, som är experter på strategisk rådgivning och information och ber 

dem om en professionell åsikt.  
																																																																				
88 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 94 
89 O. E, Williamson. (1979). Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual 
Relations. Journal of Law and Economics, 22 (2): 233 - 261.	
90 O. E, Williamson. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. 
American Journal of Sociology, 87(3): 548-577.	
91 ÖPwC 2007 & Ernst & Young 2008 
92 http://www.gullers.se/kontakt/  
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De återkommer snabbt med beskedet att landstinget utan omsvep bör avbryta OPS-

upphandlingen och göra om den som en traditionell entreprenad. Gullers hänvisar till 

landstingets egna utfästelser om att ”genomförandet av OPS sker endast om förväntad 

konkurrens uppnås93”.    

Gullers förklarar att det vore mycket svårt att bevara upphandlingssekretessen vid en 

eventuell fortsättning av upphandlingen.  

 

I strävan efter att skydda sin politiska trovärdighet och upphandlingen ser de därför till att 

sekretessbelägga hela processen och sätter på så vis en munkavel på de 149 ledamöter som i 

normala fall står till svars gentemot sina väljare för de offentliga beslut som de fattar. Tack 

vare sekretessen når därför ingen känslig information ut till allmänheten och en lösning på 

problemet kan då nås bakom stängda dörrar.  

 

Transaktionskostnader. Trots varningar från flera håll, för att inte nämna att helt gå emot sina 

egna direktiv att endast genomföra upphandlingen om förväntad konkurrens uppnåtts94, väljer 

landstinget att fortsätta förhandlingarna med Skanska/Innisfree för byggnationen och driften 

av NKS, trots att de är det enda projektbolag som lagt in ett bud på projektet. Dessutom får 

Gullers grupp inte fortsatt förtroende med uppdraget som PR-konsult utan landstinget väljer 

istället att anlita konkurrentbyrån JKL95.  

Landstingets hopp är att med hjälp av ÖPwC och den totala sekretessen som omger projektet 

lyckas förhandla fram ett konkurrenskraftigt pris då de hoppas att Skanska aldrig ska få reda 

på att de är de enda företaget som budat på projektet. Planen är fortfarande att leverera ett 

sjukhus i världsklass som ska ge deras karriärer en skjuts framåt. Problemet är att Skanska 

och Innisfree mycket väl visste att de var ensamma om att buda på projektet inför 

förhandlingarna och kunde på så vis använda detta till sin fördel.  

 

 

																																																																				
93 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
Sid 82 
94 Ibid. sid. 79 
95 http://jkl.se/  
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”Det är klart att byggföretaget visste att de var ensamma, det hade varit tjänstefel om de inte 

känt till det och utnyttjat den situationen. Landstinget tvingades ge upp. Det var ett missbruk 

av lagen om offentlig upphandling. Som en straffspark utan målvakt” 

- Ervin Revai -”Sjukt hus” (2016) sid. 98 

 

 

Landstinget som inte har någon tidigare erfarenhet av liknande upphandlingar hamnar helt i 

Skanskas våld under förhandlingarna. Det enda landstinget kan göra är att förlita sig på att 

konsulterna från ÖPwC ska lyckas förhandla fram acceptabla villkor åt dem. Men som vi 

redan vet så är deras huvudmål att driva igenom OPS-upphandlingen och de tänker inte 

äventyra det under förhandlingarna. Skanska kan på så sätt i sin position som enda budgivare 

ta landstinget som gisslan under förhandlingarna och förhandla fram ett kontrakt som de 

själva anser acceptabelt.   

 

Relationsspecifika investeringar. Landstinget har således låst sig i en transaktion med 

Skanska då det skulle bli alldeles för kostsamt att i detta skede avbryta upphandlingen då det 

redan spenderats miljontals kronor för att driva igenom en OPS-upphandling på 

förstudierapporter och konsulter.  

 

Opportunism. Skanska är medvetna om detta och kan på så vis förhandla fram datumet för 

färdigställandet av sjukhuset med drygt två år, från december 2015 till augusti 2017, då det är 

ett realistiskt slutdatum som företaget känner sig bekväma med96. Det minimerar effektivt 

risken för att förseningar ska drabba projektet, men samtidigt förblir riskpremien som 

landstinget betalar till Skanska/Innisfree orörd som om att Skanska fortfarande tog på sig en 

stor risk. Dessutom när Skanska levererar sitt bud till landstinget så är det på 16,2 miljarder 

kronor97, även fast pristaket för avtalet på förhand var satt till 14,5 miljarder.  

																																																																				
96 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 101 
97 Ibid. sid. 105  
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Public choice. Politikerna är medvetna om att även fast sekretess präglar förhandlingarna 

kommer de efter att avtalet är påskrivet vara tvungna att presentera resultatet för allmänheten, 

och då måste de hålla den utlovade budgeten på 14,5 miljarder kronor om man vill ha någon 

chans att bevara sin politiska trovärdighet.  

 

Det påbörjas därför ett omfattande arbete i landstinget för att lyfta ut delar ur avtalet med 

hopp om att på så vis få ner kostnaderna inom utgiftsramen98. De lyckas med att få ner 

kostnaderna till den avtalade ramen för avtalet på 14,5 miljarder kronor men är medvetna om 

att de kritiska delarna de valt att lyfta ut ur kontraktet med Skanska kommer att behöva läggas 

till igen i form av diverse tilläggsavtal i framtiden.  

 

Politikerna har på så vis lyckats att slussa igenom ett försenat och alldeles för dyrt projekt 

genom landstinget då ett avbrytande av förhandlingarna i ett så sent skede som detta hade 

inneburit att processen i efterhand intensivt granskats och ställt alla inblandade politiker till 

svars. Desperata att undvika detta fortsätter de därför med kontraktet i hopp om att allting 

ändå kommer att lösa sig efter det att avtalet är påskrivet. De inser inte att kostnaderna för 

sjukhuset bara har börjat och att de genom att skriva på ett avtal som de inte förstår 

konsekvenserna av bara förvärrar den framtida situationen för sjukhuset.  

 

Fas 3: Efter Upphandlingen  

 

Public Choice. Efter att kontraktet är påskrivet kan de äntligen gå vidare med byggnationen 

av sjukhuset och politikerna meddelar allmänheten och media att förhandlingarna varit 

framgångsrika och att avtalet hamnat inom den utsatta kostnadsramen på 14,5 miljarder 

kronor, och att detta är en fast kostnad för landstinget.  

När allmänheten ifrågasatte hur landstinget kringgått sina egna restriktioner angående 

konkurrens vid upphandlingen försvarades beslutet i ett uttalande: 

																																																																				
98 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 105 
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”Det hade förstås varit bättre om vi fått in fler anbud. Men i den situation som uppstod tror 

jag att vi gjorde rätt. Det största värdet hade väl varit att kunna visa på att det fanns ett 

anbud som var sämre. Nu kunde vi istället jämföra med vårt referensprojekt.” 99  

- Catharina Elmsäter-Svärd (M) – ”Sjukt hus” (2016) sid. 86 

 

 

Landstinget menar att genom att jämföra Skanskas bud med ett referensprojekt har de kunnat 

sätta hårt mot hårt och förhandla fram ett konkurrenskraftigt pris.  

Detta visar sig vara falsk information då det senare blir bekräftat att det inte existerade något 

referensprojekt för kostnaderna100. Villkoren för affären garanterades istället genom 

förtroendeband som landstinget haft med internationella konsulter101 då de haft stor 

erfarenheter av liknande projekt tidigare.  

Dessutom har förhandlingarna enligt landstinget ägt rum med full insyn från deras sida när det 

gäller kalkyler och priser. De har kunnat jämföra priser, vinstmarginaler, räntenivåer och 

nyckeltal102, och tack vare detta har de kunnat förhandla fram ett sjukhus av bästa kvalitet 

med ett konkurrenskraftigt pris.  

Det bekräftas att detta också är falsk information då landstinget aldrig fick insyn i Skanskas 

kalkyler då de hänvisade till att dessa var präglade av affärssekretess103.  

 

 

																																																																				
99 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid 86 
100 Ibid. Sid 87	
101 ÖPwC  
102 NKS-rapport. ”Beskrivning av OPS-upphandling” (2010) sid.37 
103 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 111 
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Transaktionskostnader. Grundläggande transaktionskostnadsteori dikterar att om en part 

ingår ett kontrakt utan att inneha fullständig information om kontraktet kan det komma bli 

dyrt i ett senare skede i form av uppföljning och kontroll av kontraktet. Det visar sig vara sant 

även i fallet med NKS.  

 

Efter det att kontraktet skrivits under och trycket i media lagt sig började de ansvariga 

politikerna ganska omgående att lägga tillbaka de delmoment som de varit tvungna att stryka 

ur det ursprungliga OPS-avtalet, i hopp om att det inte ska dra till sig allt för mycket 

uppmärksamhet.  

De stora problemen med dessa tilläggsavtal är att även om det är landstinget som själva lånar 

pengarna för att finansiera dessa byggnader och tillägg, resulterar det i att driftkostnaderna för 

sjukhuset succesivt ökar. Då Skanska och Innisfree har hand om driften av sjukhuset under 

den kontrakterade perioden innebär det att för varje tilläggsavtal som landstinget tecknar ökar 

vederlaget som de måste betala till Skanska/Innisfree för just detta i framtiden.  

Detta uppenbarar sig inte för landstinget förrän sommaren 2012 då de blir medvetna om att 

tack vare deras extremt svaga förhandlingar med Skanska i kombination med alla tilläggsavtal 

så börjar projektet resultera i ett av världens dyraste sjukhus104.  

 

Ett motsvarande sjukhus byggs i Århus, Danmark, för en kostnad av 6,45 miljarder danska 

kronor och då ingår både IT och medicinsk utrustning, något som ligger utanför OPS-avtalet 

för NKS105. Ett annat sjukhus i Trondheim, Norge, byggs vid samma tidpunkt av NCC i en 

traditionell entreprenad och har blivit en hyllad förebild för många sjukhus och belönat med 

en rad internationella utmärkelser106.   

 

Public Choice. Det går snabbt upp för politikerna att problemen med NKS inte ligger bakom 

dem utan bara växer. De börjar en granskning av kontraktet med hjälp av advokatfirman 

Mannheimer Swartling för att se om det går att omförhandla delar av det. Svaret landstinget 

får är att en omförhandling är möjlig men att det då skulle bli väldigt dyrt för Stockholms 

																																																																				
104 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska.” 
sid. 138 
105 Ibid. sid. 139 
106 Ibid. 
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skattebetalare tack vare klausuler som finns inskrivna i kontraktet107. Men problemen slutar 

inte där.  

 

Transaktionskostnader. NKS som är ett forskningsinriktat sjukhus har som tidigare nämnts 

en lägre patientkapacitet än dess föregångare, vilket skapar ett omedelbart investeringsbehov 

på 5 miljarder kronor i resten av Stockholms kommun för att kompensera för detta.  

Problemet är att kostnaderna för NKS under de kommande 30 åren beräknas att bli så stora att 

om landstinget inte genomför ett omfattande sparpaket på minst 5 miljarder kronor per år 

finns risken att de kommer att förlora sin AA+-rating på grund av den ökade skuldsättningen 

och minskade likviditeten i landstinget.  

Det är först då som politikerna i landstinget börjar inse allvaret i vad det är som håller på att 

hända. Nya Karolinska Solna håller att på egen hand försätta landstingets ekonomi på spel 

och de politiker som förknippas med det kommer att få stora problem med att behålla sina 

jobb. Projektet som politikerna var säkra på skulle lyfta deras karriärer är nu på väg att göra 

det raka motsatta. 

Resultatet blir att Stockholms sjukvård mycket troligen kommer att gå på knäna de närmaste 

åren som en direkt konsekvens av att det nya sjukhuset byggs då det totala 

investeringsbehovet för sjukvården i Stockholms län beräknades till totalt 33,7 miljarder 

kronor år 2015108.   

Konsekvenserna av de val som landstingets politiker och tjänstemän gjort har således 

resulterat i att det totala investeringsbehovet vid utgången av 2017 nästan har dubblats och i 

dagsläget är mer än dubbelt så dyrt som de motsvarande sjukhusen i Norge och Danmark.   

Dessutom har även den totala kostnaden över det 30 åriga kontraktet ökat med minst 9 

miljarder kronor från 52 till 61,2 miljarder kronor. Projektet har på egen hand äventyrat 

viktiga utbyggnationer och upprustningar av sjukvården, landstingets kreditvärdighet, samt 

andra investeringar som landstinget planerat att genomföra de närmaste åren.   

 

																																																																				
107 H. Ennart & F. Mellgren. (2016) ”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska.” 
sid. 139  
108 Ibid. sid. 140 
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Potentiellt framtidsscenario 

Det är ytterst svårt att förutse hur NKS kommer att utvecklas i framtiden, men med tanke på 

hur fort kostnaderna har skenat iväg finns det en risk att de värsta problemen inte är över 

ännu. Men genom att göra en snabb granskning av London-projektet som Skanska tog hem 

fyra år innan NKS-projektet startade kan vi få en indikation för vad som väntar. 

Affärsmodellen är ytterst lika varandra och projektet stod klart redan 2010, vilket gör att det 

lämpar sig att användas som ett referensprojekt. Precis som vid NKS präglades även denna 

upphandling av dålig konkurrens då endast två anbud inkom. 

 

Kortfattat så har det inte gått så bra för projektet sedan de stod klart 2010. Hösten 2015 

väntades St. Barts sjukvårdsstiftelse att gå med en förlust på ca 1,8 miljarder kronor, det är ca 

en halv miljard mer än föregående år under samma period109. Förlusten är nästintill likvärdig 

med det årliga vederlaget för OPS-avtalet som de är bundna att betala. Detta tvingade dem att 

säga upp en tiondel av personalen och genomföra sparande överallt förutom i OPS-avtalet.  

Avtalet får nämligen enligt kontrakt inte röras förens kontraktstid löper ut den 25 april 

2048110.  

 

Situationen är vid det tillfället så illa att två helt nybyggda våningsplan med 200 vårdplatser 

inte kunnat öppna då stiftelsen inte har råd att anställa personal som kan driva dem. 

Inspektörer som granskade Royal London Hospital underkände sjukhuset på inte mindre än 

65 punkter och nedan listas några av dem111:  

- Patientsäkerheten är inte prioriterad 

- Dåliga rutiner och checklistor inför operationer 

- Underbemanning på alla nivåer 

- Inställda operationer på grund av stängda vårdplatser 

- För hård arbetsbelastning för personalen som orsakar stress och sjukdomar 

Royal Hospital London är inte ett unikt fall. Tre av fem sjukhus i St. Barts Health trust får 

underbetyg av inspektionen.  

																																																																				
109 H. Ennart & F. Mellgren. (2016)”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska.”. 
sid. 118 
110 Ibid.  
111 Ibid. sid. 119 
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Men St. Barts är inte ensamma om att ha hamnat i svårigheter efter att ha ingått OPS-avtal 

med Skanska. Byggjätten har tidigare varit inblandade i totalt 5 brittiska sjukhusprojekt, 

däribland Kings Mill Hospital och Newark Hospital som ingår i Sherwood Forest 

sjukvårdsstiftelse. Där har vården precis som i fallet med St. Barts slutat illa och de har satts 

under tvångsförvaltning av brittiska kontrollmyndigheter.  
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Reflektioner & Slutsatser 
 
Egna tankar & åsikter   

Det politiska agerandet i samband med Nya Karolinska Solna kan minst sagt ifrågasättas. 

Bilden som växer fram när vi granskat materialet relaterat till projektet är en affär som 

präglats av naiva politiker och tjänstemän som entusiastiskt haft som mål att genomföra ett 

prestigebygge för att på så sätt höja sin egen status i de politiska kretsarna utan att ha någon 

som helst vetskap om detaljerna kring projektet som de startar.      

De har därför inte haft en chans i förhandlingarna med ett av världens största byggföretag och 

ett av de mest vinstrika riskkapitalistbolaget på OPS-marknaden med erfarenheter från mer än 

hundra liknande projekt sedan tidigare.  

Upphandlingen har även kritiserats av Skanskas största konkurrenter på den svenska 

marknaden: Peab och NCC. De har båda öppet uttalat sig att det aldrig var aktuellt för dem att 

lägga ett bud på kontraktet då båda ansåg att projektet var för stort. NCC ansåg dessutom att 

alla nödvändiga kriterier inte uppfylldes i avtalet och reagerade samtidigt på den brittiska 

varianten av OPS-avtalet som användes112.  

Båda företagen insåg mycket tidigt att NKS-avtalet hade mycket stora likheter med det 

sjukhusprojekt i London som Skanska tidigare fått kontrakt på, och att affärsmodellen i stort 

sett bara var en kopia av den som används vid det bygget.  

 

 

”Alla insåg tidigt att det här var Skanskas affär. För ett så här stort projekt kan det kosta 200 

miljoner bara att ta fram ett anbud. Det är inte värt att satsa de pengarna om man känner att 

loppet är kört på förhand” – Sjukt Hus (2016) sid. 94  

 

	

																																																																				
112 H. Ennart & F. Mellgren. (2016)”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 94 
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Landstingets egna revisorer konstaterar att även fast kostnaden skenat iväg är det omöjligt att 

avgöra vad totalkostnaden för att finansiera och driva sjukhuset kommer att sluta på113. Med 

tanke på den kostnadsökning projektet har sett sedan det startade är chansen dock stor att 

taket ännu inte är nått.  

De ingick ett kontrakt med en part som hade en överlägsen förhandlingsposition och tog 

beslut baserat på ofullständig information när de skrev under avtalet. Konsekvenserna är att 

kostnaderna för kontraktet sedan dess har skenat iväg och kostat skattebetalarna åtskilliga 

miljarder som kunde investerats i andra projekt, och utsikterna för framtiden ser inte ljusare 

ut.  

Sjukhusen i Storbritannien som liknar NKS avtalsmässigt har sedan att de tagits i full drift 

lidit av ekonomiska svårigheter och personalbrist som i sin tur drabbat patienterna hårt. Nya 

Karolinska Solna planeras att tas i full drift först våren 2018 och det är förts då som vi kan 

observera de fulla konsekvenserna av vad landstingets val och beslut har resulterat i. 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att vid användandet av Public choice, Agentteori och Transaktionskostnadsteori 

vid analysen av händelseförloppet hjälpte det oss att kasta ett ljus över aktörernas beteende 

och varför de kontroversiella besluten tagits.  

Att upphandlingen av Nya Karolinska inte genomförts på ett effektivt sätt är av högsta vikt 

för både Stockholms skattebetalare och samhället som helhet. I uppsatsen har vi redovisat en 

process som präglats av opportunism, partiska aktörer och ofullständig information, vilket har 

resulterat i de långa förseningar och höga kostnader vi ser idag.   

Landstingets beslut att fortskrida upphandlingen med endast en anbudsgivare utan att inse vad 

för potentiella konsekvenser det kunde resultera i var det som gav Skanska möjligheten att 

utnyttja sin position och tillät dem att låsa landstinget i en transaktion som de inte kunde 

avbryta.  

I det skedet kunde politikerna endast acceptera att Skanska utformade avtalet enligt sina egna 

preferenser gällande tidsplanen och ersättningen de skulle erhålla från landstinget.  

																																																																				
113 H. Ennart & F. Mellgren. (2016)”Sjukts hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”. 
sid. 362 
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Beslutet att sedan försöka skydda sin politiska trovärdighet genom att lyfta ut kritiska delar av 

sjukhuset ur OPS-avtalet resulterade i att det inte bara blev alldeles för dyrt, men också inte 

heltäckande. När landstinget sedan kompenserade för detta genom tilläggsavtal ökade 

kostnaderna succesivt för både de direkta investeringskostnaderna, men också de framtid 

betalningarna till Skanska/Innisfree.  

 

Förslag till framtida åtgärder  

Nya Karolinska är ett projekt som kommer att kosta skattebetalarna i Stockholm dyrt, och det 

är därför mycket viktigt att samhället tar till sig de misstag som begåtts i samband med 

upphandlingen av det nya sjukhuset. På så sätt kan nödvändiga åtgärder vidtas för att försäkra 

sig om att det inte upprepas i framtiden.  

Samhället måste först och främst öppna ögonen för att det finns politiker och tjänstemän som 

förväntas att basera sina beslut på vad som är bäst för allmänheten men istället väljer att sätta 

sina egna behov och intressen först. Principal-Agenteorin dikterar att om principalen 

(allmänheten) kontinuerligt kan utvärdera och ha full kontroll på agenten 

(politiker/tjänstemän) försvinner dilemmat att agenten inte skulle agera utifrån principalens 

bästa intresse114.  

Det måste därför alltid existera fullkomlig insyn i offentliga upphandlingar som den offentliga 

sektorn genomför så att de alltid kan stå till svars för sina beslut. Ytterligare en lösning som 

förespråkas i Agenteori är att använda sig utav kontrakt som gör att agenten är motiverad att 

handla i principalens intresse115. Det måste därför genomföras en förändring så att 

politikernas intressen infaller med allmänhetens, för att på så sätt eliminera intressekonflikten.  

Då det bevisligen existerat politiska och byråkratiska imperfektioner vid upphandlingen av 

NKS är det därför också viktigt att framtida upphandlingar som liknar denna genomförs med 

fullständig konkurrens så att krafterna på marknaden kan fastställa kvalitet och pris för 

projektet, då marknadsimperfektioner tenderar att vara mindre allvarliga och leder allt som 

oftast till effektivitet och innovation116. Det får därför i framtiden inte finnas några kryphål i 

lagen om offentlig upphandling så att upphandlingar som NKS kan ske igen.  

																																																																				
114 Se sid 13 & 14 
115 Ibid.  
116 Public Choice: ”En ekonomisk teori för politiskt beslutsfattande.” sid 9  
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Slutligen så måste det fokuseras mycket mer på de transaktionskostnader som är relaterade till 

stora upphandlingar som NKS. Misstagen som begicks ex-ante kontraktet skrevs var en av de 

stora anledningarna till att kostnaden för sjukhuset i dagsläget skjutit i höjden.  

Kostnaderna förenade med upprättande av kontraktet är därför en mycket kritisk del i 

upphandlingsfasen och måste genomföras med stor noggrannhet. Juridisk expertis är speciellt 

nödvändig så att alla parter är väl medvetna om vad de skriver under för att på så vis 

minimera risken för överraskningar i framtiden.  

Implementeras åtgärder som dessa är våra förhoppningar att offentliga upphandlingar av detta 

slag inte kommer att upprepas i framtiden.   
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