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Abstract 

Title: Performance management in Public-Private Partnerships – A qualitative case study of 

the Arlandabanan project 

Authors: Petter Lindström and Pontus Palmgren 

Supervisor: Jonas Söderlund 

 

Background: In 1994, the Swedish parliament decided to realize an infrastructural project 

with PPP. The chosen project, Arlandabaneprojektet, is a four-track railway between 

Stockholm central station and Arlanda airport. The Swedish government established a PPP-

contract with a private consortium which implied that the Swedish government was obligated 

to finance about one third of the total project cost. The contract also implied that the private 

consortium got all rights reserved for the operational service. This PPP-project has changed 

the prerequisites for the Swedish government to meet the transport political objectives.  

 

Aim: The aim of this study is to examine how the Swedish government fulfil the transport 

political objectives in a PPP-project. The purpose of this study is also to examine how the 

structure of the project contract affect the governmental performance management. 

 

Completion: This is a qualitative study. The interview study is based on six interviews. Three 

interviewees are representing the government’s responsible delegates. The other three 

interviews were conducted with experts and researchers with extensive knowledge in the 

project. The interview material is complemented with a document study of reports and 

investigations. We have also completed a theoretical study of governmental performance 

management in infrastructural PPP-projects. Furthermore, we have analyzed the empirical 

study based on the theoretical framework.  

 

Conclusions: The government’s possibilities to pursue performance management in line with 

transport political objectives has been and still is limited. The government has been tied up to 

a long term contract driven by commercial goals. The main factor behind this is that the 

government got into the project without having any specific and measureable objectives. 

 

Key words: Governmental performance management, PPP, risk sharing, contract 



ii 
 

Sammanfattning 

Titel: Statlig målstyrning inom Offentlig-Privat Samverkan – En kvalitativ fallstudie av 

Arlandabaneprojektet 

Författare: Petter Lindström och Pontus Palmgren 

Handledare: Jonas Söderlund 

 

Bakgrund: År 1994 fattade Sveriges riksdag för första gången ett beslut om att genomföra ett 

infrastrukturprojekt som ett OPS. Detta projekt, Arlandabaneprojektet, är en fyrspårig 

järnvägsförbindelse mellan Stockholm central och Arlanda flygplats. OPS-kontraktet som 

upprättades med ett privat konsortium innebar att staten endast stod för ungefär en tredjedel 

av den totala finansieringskostnaden. Kontraktet innebar även att det privata konsortiet fick 

ensamrätt till banan under en 45 års period. OPS-strukturen har förändrat statens 

förutsättningar att uppfylla transportpolitiska mål jämfört med tidigare svenska 

infrastrukturprojekt. 

 

Syfte: Studiens syfte är att, utifrån en fallstudie av Arlandabaneprojektet, undersöka hur 

staten uppfyller de övergripande transportpolitiska målen i ett OPS-projekt. Studien syftar 

även till att undersöka hur kontraktsstrukturen i ett OPS påverkar den statliga 

måluppfyllelsen. 

 

Tillvägagångssätt: Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Intervjustudien består 

utav sex stycken intervjuer. Tre av intervjuerna genomfördes med statens ursprungligt 

ansvariga delegater för projektet. De tre övriga respondenterna var experter och forskare med 

god insikt i Arlandabaneprojektet och dess utveckling. Denna intervjustudie har kompletterats 

med en dokumentstudie av rapporter och utredningar. Vi har även genomfört en teoretisk 

studie gällande statlig målstyrning för OPS-baserade infrastrukturprojekt. Den empiriska 

studien har vidare analyserats med hjälp av studiens teoretiska referensram. 

 

Resultat: Statens möjligheter att bedriva en målstyrning mot övergripande transportpolitiska 

mål har varit begränsad. Staten har stått bakbundna i ett långt kontrakt som styrs av 

kommersiella mål. En betydande faktor är att staten inte gick in i projektet med tydligt 

mätbara och kvantifierbara mål. 
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	

Forskningen visar på att antalet infrastrukturprojekt i västvärlden successivt har blivit allt fler 

sedan början av 1800-talet. Flyvbjerg (2014) menar på att infrastrukturprojekt blir allt dyrare, 

större och mer komplexa. Infrastrukturprojekt är omfattande projekt som kräver planering 

över långa tidshorisonter. Projekten tenderar även att innefatta allt fler varierande intressenter 

ifrån både olika sektorer och olika länder. Detta leder ofta till komplikationer och 

intressekonflikter. Denna utveckling har lett till att en stor utmaning för den svenska staten är 

att planera hur styrning och finansiering ska genomföras i framtida infrastrukturprojekt. 

 

Svenska staten är ansvarig för att utveckla infrastrukturen och har historiskt själva finansierat 

och styrt infrastrukturprojekt. Vining & Boardman (2008) menar på att ineffektivitet är mer 

vanligt förekommande i offentligt styrda projekt än i privat styrda projekt. Enligt Ramström 

(1988) skiljer sig den offentliga sektorns projektmål, som han menar ofta är vaga, otydliga 

och oprecisa, mot den privata sektorns mål, att ge avkastning till ägarna (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Vidare menar Ramström (1988) att detta är ett problem för den offentliga 

sektorn då målstyrning är svår att bedriva i organisationer som har mål som inte är tydligt 

vinstrelaterade och som är tvetydliga. Langefors (1971) forskning visar på att offentliga mål 

inte bara har en otydlig förankring till vinst utan även att konkretisering och tydlighet ofta 

saknas i projektmålet. Svenska staten har idag två uttalade transportpolitiska mål. 

Infrastrukturen ska vara samhällsekonomiskt effektiv och transportförsörjningen ska vara 

långsiktigt hållbar. 

 

Allt fler länder upplever att statskassan blir allt stramare. Detta har lett till att det finns ett 

större behov av privat kapital till projektfinansiering. Detta menar Riksrevisionsverket 

(2004:22) har föranlett ett större statligt intresse för medfinansiering. Flyvbjergs (2014) studie 

visar på att samarbete mellan offentlig- och privat sektor är vanligare än någonsin tidigare.  

 

I Sverige var intresset för medfinansiering inom infrastrukturen stort i slutet på 80-talet och i 

början på 90-talet. Genom ett riksdagsbeslut 1994 valde staten att genomföra en fyrspårig 
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järnvägsanslutning mellan Stockholm central och Arlanda flygplats. Projektlösningen som 

valdes var att tillsammans med ett privat konsortium genomföra projektet som en s.k. 

Offentlig-Privat Samverkan, som vidare benämns OPS. Denna projektlösning innebar att den 

privata aktören stod för en del av finansieringskostnaderna och tilldelades under 45 år 

ensamrätt till den operationella verksamheten på järnvägen (Riksrevisionsverket, 2004:22). 

 

OPS är en uppgörelse om ett långtgående samarbete mellan offentlig och privat sektor vars 

syfte är att skapa gemensamma fördelar (Leiringer, 2006). Lane (2000) beskriver fenomenet 

som ett interorganisatoriskt samarbete mellan staten och näringslivet vars mål är att förbättra 

kvaliteten, effektiviteten och konkurrenskraften av den offentliga sektorns verksamhet. 

Broadbent & Laughlin (2005) beskriver i sin studie att motivet med privat involvering är att 

skapa kostnadsbesparingar för staten. OPS-samarbeten i sin utformning baseras på 

långtgående kontrakt som är uppbyggda kring att det mesta av risken överläggs på den privata 

aktören (Smyth & Edkins, 2007). Teisman & Klijn (2003) går steget längre och menar på att 

ett OPS snarare är en kontraktsbaserad relation än ett faktiskt samarbete. Detta för att det 

finns en tydlig separation mellan vilka ansvarsområden den offentliga respektive den privata 

aktören har i ett OPS. Nilsson et. al. (2004) framhäver att en av de största fördelarna med ett 

OPS är att skattebetalarna slipper betala för en betydande del av projektkostnaden. 

Siemiatycki (2009) menar att andra fördelar med ett OPS-samarbete är att projektets tidsramar 

kan förkortas samt att privat involvering kan bidra till både innovation och effektivare 

projektstyrning. Flyvbjerg (2005) lyfter fram att samarbetet skapar mer transparens i 

projektplaneringen.   

 

OPS för infrastrukturprojekt är ett relativt nytt fenomen inom forskningen (Hodge & Greve, 

2007). Appuhami et. al (2011) menar på att det finns en tydlig trend som visar att OPS för 

infrastrukturprojekt blir allt mer vanligt förekommande både i industrialiserade länder och i 

utvecklingsländer. Trots denna globala utveckling är Arlandabanan mellan Stockholm central 

och Arlanda flygplats det enda färdigställda OPS-projekt inom svensk transportinfrastruktur 

(Riksrevisionsverket, 2011:28).   

 

Kritikerna menar på att risken för målinkongruens är en faktor i ett OPS-projekt. De menar 

vidare på att det är en av anledningarna till att många OPS-projekt misslyckats. Forskningen 
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menar på att detta är en risk som kan motverkas med en effektiv målstyrning (Langfield-

Smith, 2008). 

1.2	Problemdiskussion	

Infrastrukturprojekt bör främst bedömas utifrån dess kapacitet att minimera den totala 

kostnaden för samhället samt att säkra kvaliteten av projektet. För att dessa kriterier ska 

uppfyllas i en budget är alternativa finansieringslösningar viktiga att överväga. Flyvbjerg 

(2005) framhäver att bättre tillvägagångssätt för att projektbudgetar ska bli mer 

verklighetstrogna är nödvändiga. Produktionskostnaderna tenderar att sjunka vid privat 

involvering i infrastrukturprojekt p.g.a. den privata aktörens skalfördelar (Vining & 

Boardman, 2008). Vinning & Boardman (2008) anser dock även att de finns flertalet fall då 

OPS-projekt har lett till ökade transaktionskostnader. Författarna pekar även på att andra 

negativa konsekvenser av OPS-samarbete är att de ofta leder till försämrad kvalitet och ett 

ökat opportunistiskt beteende. Abdel Aziz (2007) menar på att inkludera privat kapital i 

infrastrukturprojekt bidrar till att tidsramar och budgetar hålls samt att kvaliteten på den 

operationella verksamheten förbättras. 

 

Vining & Boardman (2008) menar på att flertalet forskare ställer sig skeptiska till OPS och 

argumenterar emot OPS på grund av att de menar att det finns för stora skillnader i 

målsättningarna mellan privata aktörer, som vill maximera nettonuvärdet och offentliga 

aktörer, som vill minimera de offentliga utgifterna och de negativa politiska konsekvenserna. 

Leiringer (2006) menar på att det statliga argumentet för att använda OPS tenderar att gå ifrån 

att privat involvering är sättet att få igenom projektbeslut som aldrig annars skulle blivit av till 

att vara att privat involvering bidrar till att nya idéer testas vilket skapar ett högre 

servicevärde, mer flexibilitet och en högre standard på projekten.  

 

Vining & Boardman (2008) visar på att forskningen har kommit fram till att ett av problemen 

med OPS är de skilda målen mellan den offentliga och den privata aktören. Merchant & Van 

der Stede (2012) menar att den privata sektorn styrs utav enhetliga mål som ofta väldigt 

tydliga, medan målen inom den offentliga sektorn är mer subjektiva och varierande. 

Ramström (1988) framhäver att statens otydlighet och generalisering av mål är ett problem för 

statlig målstyrning. Drucker (1976) anser att statens angivna mål ofta skiljer sig mot de 
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verkliga målen, vilket också kan problem vid utvärdering av projekt. Även Merchant & Van 

der Stede (2012) resonerar kring att avsaknaden av tydliga mål inom den offentliga sektorn 

leder till att det är svårt att mäta och bedöma prestationen. 

 

Arlandabaneprojektet är ett projekt med en hög grad av privat involvering, både i 

byggnationsarbetet och av den operationella verksamheten. Projektet har, enligt 

Riksrevisionsverket (2016:4), en tydlig förankring till den privata aktörens kommersiella mål. 

Statens projektmål, både samhällsnyttomässigt och miljömässigt, tenderar till att vara otydliga 

och opreciserade. Projektavtalet tenderar även till att ha försatt staten i ett läge där de har 

väldigt svårt att kunna påverka projektets framtida utveckling.  

 

Eisenhardt (1985) menar på att målinkongruens är en av de största riskerna i projekt med 

olika intressenter. Författaren menar på att strategier för ett målinriktat beteende kan 

minimera riskerna för målinkongruens. Detta kräver en utvecklad målstyrning med 

prestationsmätning, övervakning, tydliga regler och feedback för att uppnå önskad prestation. 

Vining & Boardman (2008) visar på att relationen mellan parter i ett långsiktigt kontrakt är 

mer komplex än i andra kontraktsituationer. Johnson et. al. (2002) anser att den stora 

utmaningen för den offentliga aktören i upprättandet av långsiktiga OPS-kontrakt är att uppnå 

optimal riskallokering samt att kunna avtala fram prestationsgarantier. Enligt Bloomfield 

(2006) finns det risker i kontrakt mellan offentlig och privat sektor att konkurrensen på 

marknaden hämmas p.g.a. att den privata aktören tilldelas stora konkurrensfördelar vilket 

Arlandabaneprojektet är ett tydligt exempel på då den privata aktören fått ensamrätt till den 

operationella verksamheten under en 45 års period. Appuhami et. al. (2011) belyser att det 

finns en betydande risk i interorganisatoriska samarbeten för att parterna inte tar tillräckligt 

stor hänsyn till den andra partens intressen. Williamson (1985) studie visar på att människan i 

sin natur agerar i egenintresse när möjligheten ges, vilket kan komplicera interorganisatoriska 

samarbeten.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på OPS ur ett riskfördelningsperspektiv. Mycket forskning 

tenderar till att förespråka eller kritisera OPS utifrån statens relativt låga risktagande i ett 

OPS. Vi anser att det inte finns tillräcklig forskning kring statens möjligheter att bedriva 
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målstyrning i ett OPS-projekt. Utifrån detta argument har denna studie valt att fokusera på 

vilka möjligheter det egentligen finns för staten, att i ett OPS, bedriva målstyrning.  

1.3	Syfte	

Studiens syfte är att, utifrån en fallstudie av Arlandabaneprojektet, undersöka hur staten 

bedriver målstyrning i ett OPS-projekt. Studien syftar även till att undersöka hur 

kontraktsstrukturen i ett OPS påverkar den statligauppfyllelsen. 

1.4	Forskningsfrågor		

● Hur bedrivs statlig målstyrning i Arlandabaneprojektet? 

● Vad innebär kontraktsstrukturen i Arlandabaneprojektet för den statliga 

målstyrningen? 

1.5	Avgränsningar	

Arlandabanan är det enda färdigställa transportsinfrastrukturprojekt som genomförts med OPS 

i Sverige, vilket innebär att projektet innefattar en mängd unika aspekter i jämförelse med 

andra svenska infrastrukturprojekt. Detta anser vi motiverar vår valda avgränsning till att 

utforma studien som en fallstudie utav Arlandabaneprojektet, där fokus ligger på den statliga 

målstyrningen. 

 

Vi har valt att analysera projektet utifrån ett statligt perspektiv. Motivet till denna avgränsning 

är främst att det varit svårt att ta del av den privata aktörens information medan information 

ifrån de offentliga representanterna varit betydligt mer lättillgänglig. Den privata aktörens 

projektinformation innefattas inte utav offentlighetsprincipen vilket således gjorde det svårt 

att ta del utav diverse relevant material. Dessutom motiverar vi denna avgränsning med att det 

finns flertalet oberoende offentliga utredningar.  

 

Vi har vidare valt att avgränsa oss till att fokusera vår empiriska studie på de tre ursprungliga 

statliga delegaten som tilldelades ansvar för projektet. Vi har således valt att intervjua en 

person från respektive delegat. Detta har vi valt att komplettera med att intervjua tre 
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oberoende personer med god insikt i projektet samt med goda kunskaper om OPS och svensk 

infrastruktur.  
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2.	Teoretisk	referensram	

2.1	Offentlig-Privat	Samarbete	

I detta kapital presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Först redogörs begreppet OPS 

och dess innebörd. Sedan följer teoretiska motiv till implementeringen av OPS, 

förutsättningar för OPS inom transportinfrastruktur samt skillnader i strukturer och roller 

mellan offentlig och privat sektor. Därefter presenteras teorier kring målstyrning och 

riskdelning ur ett statligt perspektiv. 

2.1.1	Begreppet	och	dess	innebörd		

Ett OPS är en upphandlingsform av infrastrukturprojekt som sker mellan offentlig och privat 

sektor (Skanska, 2010). Enligt OECD (2008) är ett OPS ett avtal mellan den offentliga 

sektorn och en eller ett flertal privata aktörer som bygger på att den offentliga sektorns 

kvalitetsmål efterföljs samt att de privata aktörernas vinstmål beaktas. Graden av effektivitet 

bedöms efter hur stor del av risken den privata sektorn står för. Traditionell upphandling av 

infrastruktur baseras på att staten kontrakterar ett privat företag som utefter kvalitet- och 

kvantitetskrav designar och konstruerar projektet för att sedan överlämna den operationella 

verksamheten till staten i ett så kallat design-build projekt (OECD, 2008). Lewis (2001) 

beskriver fenomenet som ett alternativ mellan fullkomlig offentlig projektstyrning och en helt 

privatiserad projektstyrning. OPS i sin enklare form innebär att en privat aktör ansvarar för 

design och konstruktion.  Ortiz & Buxbaum (2008) hävdar att i mer komplexa OPS-lösningar 

är den privata aktören involverad i arbetet med design, konstruktion, finansiering och den 

operationella verksamheten. Dessa lösningar kallas DBFO, design-build-finance-operate 

(Ortiz & Buxbaum, 2008). OECD (2007) menar på att ett OPS ska genomföras då det kan 

maximera samhällsnyttan, dvs. att vinsterna överskrider kostnaderna. Beslutet ska utgå ifrån 

en noga genomförd analys som måste visa på ett positivt nuvärde för att genomförandet ska 

vara aktuellt. 

 

Koppenjan (2005) beskriver OPS som ett strukturellt samarbete mellan offentlig och privat 

sektor för att uppnå ett avtalat mål. Teisman & Klijn (2003) menar på att ett OPS är ett 
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samarbete mellan offentliga och privata aktörer med en långsiktig karaktär för att utveckla 

produkter eller tjänster där risker, kostnader och vinster delas. Kickert et. al. (1997) visar på 

att den klassiska separationen mellan offentlig och privat sektor har börjat luckras upp och 

parterna blir i allt större utsträckning beroende av varandra. Enligt Wettenhall (2003) är 

samarbete mellan offentlig och privat sektor ingenting nytt, utan har alltid existerat i olika 

former. Hodge & Greve (2007) menar på att trenden dock är tydlig att sofistikerade 

långtgående avtal mellan offentlig och privat sektor blir allt mer vanligt förekommande. 

Teisman & Klijn (2003) studie visar på att antalet OPS-projekt har intensifierats men att 

beslutsfattande och samarbete i många fall inte är speciellt utvecklat. Nilsson et. al. (2004) 

menar på att svensk lagstiftning skiljer på avtalsmässiga och institutionella OPS-kontrakt. 

Författarna menar på att de åtskiljs genom att avtalsmässiga OPS-kontrakt innefattas av 

långsiktiga samarbeten med privata aktörer, medan institutionella OPS-kontrakt innebär ett 

gemensamt ägande mellan offentlig och privat sektor. Författarna menar vidare på att, ur ett 

juridiskt perspektiv, bör ett OPS definieras som en upphandlingsform.   

 

Hodge & Greve (2007) menar i sin studie på att forskarnas åsikter kring i vilken utsträckning 

OPS är ett attraktivt alternativ för den offentliga sektorn varierar. Teisman & Klijn (2002) har 

kategoriserat debattörerna i två grupper. Den första gruppen menar på att OPS är ett verktyg 

för den offentliga sektorn att styra medan den andra gruppen menar på att det är en lek med 

ord och att det egentligen inte fyller någon funktion. Enligt Linder (1999) är OPS ett sätt att 

dölja andra motiv och strategier, som att öka privatiseringen inom den offentliga 

servicesektorn. OPS skiljer sig gentemot traditionella budgivningskontrakt för att designa och 

bygga projekt. Akintoye et. al (2011) framhäver att den långa avtalstiden bidrar till ökad 

osäkerhet i riskprognoserna, vilket leder till stora omfördelningar av risker och ansvar. Den 

ökade komplexiteten i kontraktsuppgörelsen mellan parterna är också en betydande skillnad i 

OPS jämfört med traditionella kontrakt (Akintoye et. al., 2011). Enligt Hodge & Greve (2007) 

menar förespråkarna på att syftet med OPS är enkelt, att gagna både offentlig och privat 

sektor genom att utnyttja komparativa fördelar då kompetenserna och kvalitéerna skiljer sig 

avsevärt åt. Siemiatycki (2009) anser att introduceringen av privat finansiering, konkurrens 

och marknadskrafter i offentlig upphandling kan leda till många fördelar såsom snabbare 

byggprocess, en högre grad av innovation samt mer tillförlitlig styrning. Shaoul et. al. (2006) 
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lyfter däremot fram att kritiska studier hävdar att OPS är ett dyrt och ineffektivt sätt att 

leverera infrastruktur samt att det tenderar att underminera de offentliga intressena. 

Loosemore (2006) hävdar i sin studie att OPS-lösningar historiskt har skilt sig åt mellan olika 

länder. Projekten inkluderar alltid aktivt deltagande eller support ifrån den privata sektorn. 

Traditionella upphandlingar av infrastrukturprojekt baseras på detaljerade kontrakt med 

specifika åtaganden medan komplexiteten med OPS-kontrakt leder till att unika och mindre 

specifika kontrakt upprättas. Den privata aktören består ofta av ett konsortium med varierande 

företag från näringslivet. Författaren menar vidare på att en del forskare har argumenterat för 

att processen till framställandet av dessa kontrakt är ineffektiv, med mycket omarbetning och 

höga transaktionskostnader. Kontraktens långa löptid i kombination med en överoptimism 

ifrån den offentliga sektorn samt ett stort antal intressenter bidrar till den höga komplexiteten 

(Loosemore, 2006). 

2.1.2	Motiv	till	implementering	av	OPS	

OECD (2007) menar på att den globalt växande ekonomin och ökade handeln bidrar till att 

behovet för investeringar inom infrastruktur är enormt. I kombination med en åldrande 

befolkning som leder till allt mer pressade offentliga budgetar är behovet för alternativa 

finansieringslösningar inom infrastrukturen attraktiva. Leiringer (2006) menar att OPS ska 

skapa fördelar för såväl offentlig som privat sektor. Savas (2000) menar närmare att staten i 

samarbete med den privata sektorn ska kunna forma en strategi för att förbättra den offentliga 

styrningen. Enligt Vining & Boardman (2008) studie blir statskassan i många länder allt mer 

ansträngd. Vidare menar författarna på att politiker ogärna höjer skatterna för att utöka 

stadskassan och detta har varit ett dilemma för politikerna då utvecklingen går mot att 

infrastrukturprojekt blir allt mer omfattande och allt dyrare (Vining & Boardman, 2008). 

Enligt Little (2012) är ofta motivet till OPS att det möjliggör ett projekt genom tillförandet av 

externt kapital. Lewis (2001) menar på att de främsta motiven för staten att ingå i ett OPS är 

för att minska statskulden och kunna möta det allt större behovet av omfattande 

infrastrukturprojekt. Linder (1999) anser att den teoretiska forskningen visar på att den privata 

sektorn i större utsträckning kan leverera produkter och tjänsten av en högre kvalitet och till 

ett lägre pris än vad den offentliga sektorn kan göra. Andra återkommande motiv identifierar 

Little (2012), som möjligheten till att få in unik kompetens i offentlig sektor samt att säkra 

upp ett projekts livscykel genom att försäkra sig om att någon ansvarar för drift och underhåll. 
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Little (2012) studie visar även på att många stater anser att en OPS-lösning är tidsparande 

jämfört med en traditionell upphandling.  Ett argument Daniels & Trebilcock (1996) nämner 

för att implementera OPS är att det uppmuntrar till mer innovation, förbättrade vinster och 

förkortade projekts livscykler. Författarna menar samtidigt på att incitamenten för den privata 

aktören i ett OPS är möjligheterna att skapa vinster över en lång tid. Leiringer (2006) menar i 

sin studie på att de vanligaste argumenten för att ingå i ett OPS är samarbete, friheten i 

designarbetet, den långa avtalstiden och riskdelningen. Flyvbjerg (2005) anser att OPS leder 

till att privata finansiärers kapital står på spel. Detta menar han på leder till att projektrisken 

hanteras på ett bättre sätt. Flyvbjerg (2005) menar även på att OPS är en lösning på problemet 

till att stora infrastrukturprojekt historiskt har underbudgeterat, överskridit projekttiden och 

felkalkylerat prognoserna för framtida trafikflöden.  

 

Huruvida OPS faktiskt är ett samarbete är debatterat bland forskare menar Leiringer (2006). 

Han menar även att fördelningen av vinster är en annan aspekt som ofta diskuteras. 

Författarens studie visar på att kritiker menar på att gemensamma mål är ouppnåeliga då den 

offentliga och den privata sektorns mål skiljer sig avsevärt vad det gäller tidshorisonter. Enligt 

studien menar förespråkarna å andra sidan på att det är i den skilda kompetensen som 

fördelarna finns och samarbete mellan parterna bidrar till att båda parters mål går att uppfylla. 

 

Garvin & Bosso (2008) definierar value for the money, som vidare benämns VFM, som ett 

sätt att mäta i vilken utsträckning kostnadsbesparingar kan uppnås i infrastrukturprojekt 

genom OPS. Enligt författarnas studie bygger konceptet på att skapa en metod för att kunna 

mäta ett OPS utfall komparativt andra upphandlingslösningar av projekt. Siemiatycki & 

Farooqi (2012) menar på att VFM innebär att ett OPS-projekt jämförs med ett hypotetiskt 

ekvivalent projekt som levererats med traditionell offentlig upphandling. Khadaroo (2008) 

menar på att graden av VFM jämförs i graden av innovation, effektivitet och risk. Wall & 

Connolly (2009) beskriver att VFM skapas genom att den offentliga servicesektorn förbättras 

och att livscykelkostnaderna för ett projekt minskar. Enligt Huxham & Vangen (2001) skapas 

värdet av OPS i tron på att meningsfullt samarbete leder till bättre resultat än vad resultatet 

blir utan samarbete. Grimsey & Lewis (2007) anser att OPS ur ett teoretiskt perspektiv skapar 

VFM jämfört med traditionellt statligt finansierade projekt. Detta genom att projektets 

livscykelkostnader reduceras i ett OPS. Författarna menar på att faktorerna till detta är att 
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OPS anses minska konstruktionskostnaderna, de operationella kostnaderna, kostnader för 

statlig översyn samt finansiella och riskrelaterade kostnader. Loosemore (2006) visar på att 

kritiker till offentligt ägd infrastruktur hävdar att den privata sektorn har bättre förutsättningar 

för att skapa VFM än vad den offentliga sektorn har. Detta grundar sig i att inom den privata 

sektorn tvingas företag att prestera och vara trovärdiga gentemot sina ägare. Den privata 

sektorn präglas även av tydliga mål, expertis inom projektstyrning samt mer autonomi och 

flexiblare krav gällande reglering och kontroll. Studiens menar således på att detta ger mer 

utrymme för innovation inom den privata sektorn (Loosemore, 2006).  

 

Ortiz & Buxbaum (2008) menar på att det är viktigt att se till allmänhetens intresse i OPS-

projekt. Författarna menar på att en risk med privatisering av infrastruktur är att kostnaderna 

för att använda den stiger, vilket i sin tur leder till att en del individer inte har råd att utnyttja 

tjänsten. Nilsson et. al (2004) hävdar att det ur allmänhetens perspektiv är viktigt att företaget 

som säljer tjänsten erbjuder en lämplig kombination mellan ett bra pris och god kvalitet. 

Vidare menar de på att för hög kvalitet leder till ett omotiverat högt pris. Nilsson et. al. (2004) 

menar vidare på att privata företag föredrar kontrakt med fasta priser vilket leder till att de 

ogärna offentliggör eventuella avvikelser. Detta menar de på leder till att allmänheten inte får 

tillgång till uppgifter om den verkliga kostnaden för projektet och det undanhålls således 

information. Edelenbos (1999) beskriver interaktiv styrning som involvering av allmänheten, 

sociala organisationer, företag och andra intressenter i en tidig fas av beslutsprocessen. Han 

anser att involvera allmänheten i beslutsprocessen bidrar till att minska klyftan mellan 

politiska beslutsfattare och medborgarna. Vidare menar författaren i sin studie på att det kan 

leda till att ömsesidiga behov mellan parterna kan tillfredsställas i komplexa processer. Enligt 

Klijn & Koppenjan (2000) finns det en fara med projekt där allmänheten inte kan identifiera 

sig i ett offentligt beslut. Författarna menar att detta ofta leder till att allmänheten vänder de 

sig emot regimen, vilket leder till besvärligheter för makthavarna.  

2.1.3	OPS	och	infrastruktur	

Loosemores (2006) studie visar på att de flesta infrastrukturprojekt har ett antal faktorer 

gemensamma.  Författaren menar på att processen ofta är lång och präglas av komplexa, 

tekniska, legala, politiska och ekonomiska risker. Han menar vidare att de flesta 
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infrastrukturprojekt karaktäriseras av en lång återbetalningstid och negativ återbäring under 

de första åren efter de att projektet är färdigställt.  

 

Enligt van Marrewijk et. al. (2008) blir stora infrastrukturella mångmiljardprojekt allt 

vanligare. De beskriver att dessa projekt ofta bemyndigas av en statlig enhet och utfärdas av 

den privata sektorn. Projekten karaktäriseras av ett stort antal intressenter samt hög 

komplexitet och osäkerhet (van Marrewijk et. al 2008). Leiringer (2003) anser att 

komplexiteten i stor utsträckning kan härledas till det stora antalet intressenter som är 

involverade i ett OPS. Han menar på att, utöver ett stort antal statliga instanser som är 

involverade, finns det också en allmänhet som kan påverka. Författarna beskriver dessutom 

att den privata aktören ofta består utav olika sammansättningar av grupper. Leiringer (2003) 

beskriver dessa grupper som alltifrån ett företag eller ett upprättat dotterbolag, ämnat för att ta 

hand om projektet, till ett konsortium eller ett joint-venture mellan två eller flera bolag. 

Flyvbjerg et. al. (2002) menar på att dessa omfattande infrastrukturprojekt karaktäriseras av 

konflikter, osäkerhet och dysfunktionellt samarbete p.g.a. bristande realism som föranleder 

budgetöverskridande och förseningar. Vidare menar Flyvbjerg et. al. (2002) att dessa projekt i 

stor utsträckning präglas av egenintressen.  
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Figur 1: Generisk projektinrättning för ett OPS-samarbete. Bilden bygger på Leiringer (2003): Generic project 

set-up. 
 

Teisman & Klijn (2003) menar på att flertalet studier av OPS framhäver att synergieffekter 

skapas som adderar värde i processen som inte skulle vara möjliga utan ett OPS-samarbete. 

Skanska (2010) definierar syftet med OPS som att mervärdet blir större jämfört med 

traditionellt upphandlade projekt. Enligt Savas (2000) är OPS ett verktyg för att förbättra 

strategierna för offentlig styrning.  

2.1.4	Förutsättningar	för	ett	fungerande	OPS	

Leiringer (2003) anser att innan OPS diskuteras som ett alternativ för ett projekt bör det 

utvärderas om projektet är ett s.k. core eller non core-projekt. Han redogör för att ett core-

projekt är ett projekt som bör kategoriseras som ett projekt som varje enskild medborgare ska 

ha rättigheterna till att använda och konsumera. Exempel på detta är allmän sjukvård eller 

tillgången till rinnande vatten. Leiringer (2003) hävdar att involvera den privata sektorn i 

denna typ av projekt kan ses som ett hot mot det demokratiska samhället. Vidare menar 
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författaren på att huruvida enskilda projekt inom annan infrastruktur och transport 

kategoriseras som core-projekt bör utvärderas ifrån varje enskilt fall. 

 

Jacobson & Choi (2008) hävdar att ett samarbete mellan offentlig och privat sektor kräver en 

öppen kommunikation mellan parterna, en vilja att kompromissa samt en hög grad av respekt 

och tillit till varandra för att få ett lyckat resultat utav samarbetet. Även Smyth & Edkins 

(2007) menar på att långsiktiga relationer kräver tillit för att förbättra effektiviteten inom 

projektledning. Gulatis (1995) studie menar på att tillit kan stärkas övertid genom ett 

utvecklande av gemensamma värderingar och normer. Johanson & Mattsson (1987) hävdar att 

tillit mellan organisationer byggs upp genom lärande och anpassning till varandra. Sako 

(1992) har i sin studie delat in tillit i tre kategorier; contractual trust, competence trust och 

goodwill trust. Contractual trust handlar främst om moral och ärlighet. Det handlar om att 

motparten gör det som förväntas. I situationer där all tilltro baseras på rättsliga påföljder vid 

avvikelser krävs ingen contractual trust. Hög grad av contractual trust leder till att parterna 

känner ett mindre behov av informationsutbyte som kan leda till opportunistiskt beteende. 

Competence trust är tilliten om att det finns tillräckligt med tekniska och styrningsmässiga 

färdigheter. Författaren menar på att competence trust är något som kan utvecklas under 

samarbetstiden. Goodwill trust baseras på öppna åtaganden och att motparten, vid behov, ska 

kunna göra mer än precis det som avtalats. Denna tillit kräver delade värderingar och normer 

och kan likt competence trust utvecklas med tiden (Sako, 1992). Chiles & McMackin (1996) 

menar på att det finns ett beroendesamband mellan risk och tillit. Den strategiska risken 

utgörs av risken för den ena partens opportunistiska beteende eller effekterna av förändrade 

omständigheter. Författarna anser att, för att förebygga de strategiska riskerna krävs tillit, 

intensiv interaktion och flexibilitet mellan parterna. Koppenjan (2001) hävdar att de kulturella 

skillnaderna mellan offentlig och privat sektor inte heller ska underskattas vid ingående av 

OPS (Koppenjan, 2001).  

 

Lewis (2001) menar på att ett fungerade OPS kräver tydliga specifikationer om vad som ska 

uppnås. Det menar han kräver att det finns stöd från allmänheten samt att det finns tydlig 

kunskap om både den privata och publika sektorns kapaciteter och begränsningar. Vidare 

menar författaren på att det krävs en metod för optimal riskdelning mellan parterna. Detta är 

förutsättningar för att projektet ska skapa VFM.  
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För ett fungerande OPS-samarbete menar Leiringer (2006) att det krävs en ömsesidig 

förståelse för den andra partens behov och ambition i projektet. Författaren menar i sin studie 

på att tidigare studerade projekt som lyckats få en balans mellan övergripande mål för 

projektet med sina egna mål ledde till en smidigare utveckling av arbetsutformning mot 

output. Detta därför att parterna lyckades uppnå en viss nivå av överenstämmelse mellan 

målen i planeringsstadiets tidiga fas. Vidare menar Leiringers (2006) studie på att helst ska 

attityden genomsyras av öppenhet när parterna går in i förhandlingar. I så stor utsträckning 

som möjligt ska den enskilda partens mål överensstämma med de andra parternas mål. Detta 

menar han på är motivationsfaktorer för att minimera risken för opportunistiskt beteende 

mellan offentlig och privat sektor. 

2.1.5	Strukturer	och	roller	

Teisman & Klijn (2003) menar på att den stora skillnaden mellan offentlig och privat sektor är 

att den offentliga sektorn är styrd av en hierarkisk efterfrågan. Författarna beskriver att den 

offentliga verksamheten övervakas och styrs av högt uppsatta ämbetsmän och politiker som 

definierar samhällets efterfrågan utan att se till efterfrågan på individuell nivå. Författarna 

menar även på att mycket forskning anser att detta kan vara ett problem i sammanhang där 

tydliga mål ska uppfyllas. Den offentliga sektorn har svårt att förändra den hierarkiska 

strukturen då den är en komponent i den demokratiska samhällsstrukturen (Teisman & Klijn, 

2003). Koppenjan & Klijn (2004) visar på att hierarkiska beslutsprocesser ofta är bristfälliga 

och endimensionella därför att strukturen bidrar till att synvinkeln på processen blir alldeles 

för snäv. Vidare menar de på att komplexa projekt ofta involverar en sammansättning av 

lokala, regionala och nationella myndigheter med skilda uppgifter, policys och preferenser. 

Van Ham & Koppenjan (2001) hävdar att tidigare forskning menar på att detta avskräcker 

många privata aktörer från att involvera sig i projekt med den offentliga sektorn. De anser att 

en stor riskfaktor i långa projekt är osäkerheten vid politiska val då regimen riskerar att bytas 

ut och förutsättningarna för den privata aktören kan förändras. 

 

Enligt Nooteboom et. al. (1997) är tillit en viktig byggsten i interorganisatoriska samarbeten. 

De menar på att tillit är speciellt viktigt när graden av osäkerhet är hög och när parterna i stor 

utsträckning är i en beroendeställning till varandra. Teisman & Klijn (2003) menar på att 
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fullständiga kontrakt är omöjliga att avtala fram initialt och revideringar krävs under 

samarbetstiden. Detta kräver tillit för att omförhandlingar mellan parterna ska kunna 

genomföras i bådas intresse. Vidare menar författarna på att samarbete mellan offentlig och 

privat sektor kan relateras till agentteorin där den offentliga aktören bestämmer vad den vill 

ha och den privata aktören bestämmer vad den kan leverera och till vilket pris. Siemiatycki & 

Farooqi (2012) hävdar att den stora skillnaden mellan de flesta OPS-projekt och tidigare 

privatiseringslösningar är att de är statligt reglerade monopol medan de tidigare innebar 

avregleringar. Ortiz & Buxbaums (2008) studie menar på att den monopolistiska ställningen 

som den privata aktören innehar i ett OPS kräver att den offentliga aktören ställer tillräckligt 

höga krav på service för att säkerställa kvaliteten av den operationella verksamheten.   

2.2	Målstyrning	

Enligt Rombach (1991) är de flesta forskare överens om att målstyrning innebär att ställa upp 

mätbara och tydliga mål. Författaren menar vidare att definitionen innefattar integrering av 

både individuella och organisatoriska mål samt att det tydligt ska framgå när målen är 

uppfyllda och att målen kontinuerligt ska följas upp. Även Hofstede (1981) menar på att det 

krävs, för att bedriva målstyrning inom organisationer, att mål är tydliga och att resultaten är 

mätbara, samt att effekterna av ledningens handlande klargörs och att verksamheten är 

återkommande. Odiornes (1978) studie menar på att specifika och mätbara mål är en faktor 

som påverkar resultatet positivt. Rombach (1991) menar på att mål oftast sätts av de som 

befinner sig högst upp i organisationshierarkin. Abstrakta mål kan brytas ned till konkreta och 

mätbara mål på lägre nivåer i organisationen. Mushkat (1982) hävdar i sin studie att det är 

svårare att implementera målstyrning inom den offentliga sektorn jämfört med den privata 

sektorn. Enligt Drucker (1976) beror detta på att den offentliga sektorn är mer diversifierad 

och komplex. Badawy (1976) menar istället att målstyrning passar alla typer av organisationer 

och alla skillnader mellan organisationstyper enbart är inbillad.  

2.2.1	Statlig	målstyrning	i	interorganisatoriska	samarbeten	

Merchant & Van der Stede (2012) beskriver att inom den privata sektorn måste ett företag 

alltid agera i ägarnas intresse. Ett företags mål är att maximera vinsten. Huvudmålet är alltid 

att generera vinst till ägarna. Badawy (1976) visar på att tidigare forskning menar att mål 



18 
 

inom offentlig sektor ofta är svåra att definiera och mäta. Ramström (1988) definierar 

offentliga sektorns mål som tvetydliga, allmänna och oprecisa. Författaren menar således på 

att målstyrning är svår att bedriva inom offentlig sektor eftersom detta bidrar till att målen 

saknar tydliga vinstmotiv. Drucker (1976) menar på den offentliga sektorn ofta har flera olika 

mål som inte är förenliga, vilket komplicerar målstyrningen. Badawys (1976) studie menar på 

att en förutsättning för att målstyrning ska fungera i en organisation är att det finns en vilja 

ifrån den högsta instansen i organisationen att bedriva målstyrning.   

 

Das (2006) skiljer på en kort och en lång tidshorisont inom allianser. Vissa allianser är 

formade för att passa för kortare samarbeten medan andra är lämpade för en längre 

tidshorisont. Enligt Ortiz & Buxbaum (2008) är långa kontrakt något som inkluderas i ett 

OPS. Författarna menar på att forskning visar på att den offentliga sektorn saknar erfarenhet 

av att arbeta med denna form av långsiktiga kontrakt. Vidare menar de på att bristen på 

nödvändig erfarenhet i kombination med ökade finansiella behov och starka politiska 

intressen kan leda till att kontrakten inte uppfyller de allmänna målen om en säker och pålitlig 

infrastruktur som gagnar alla användare. Das (2006) menar på att i långtgående kontrakt 

kommer beslut som fattas vid fattandet av kontrakt ha konsekvenser i framtiden. Därför 

menar han på att det vid uppsättning av mål, är viktigt att ha i åtanke hur efterfrågan kan 

komma att se ut i framtiden. Olika parters mål skiljer sig ofta i ett långsiktigt perspektiv, 

vilket kan komplicera överenskommelser gällande långsiktiga mål. Parter är sällan villiga att 

ingå långtgående samarbete när målen är oförenliga. Långsiktiga samarbeten tenderar till att 

ha en större möjlighet att lyckas än mer kortsiktiga samarbeten. Detta därför att parterna 

bygger upp ett större förtroende till varandra. Risken för någon av parterna agerar 

opportunistiskt tenderar även att reduceras i långa samarbeten jämfört med korta (Das, 2006). 

 

Nilsson et. al. (2004) menar på att ett stort problem för den offentliga sektorn är att det vid en 

upphandling är svårt att precisera exakt vad det är som efterfrågas. Författarna menar på att 

den offentliga sektorn har svårt formulera konkreta förslag som innehåller både krav på 

prestanda, kvalitet och behov i kombination med ett attraktivt pris. De menar på att det är 

vanligt förekommande att det finns bristfällig kunskap inom den offentliga sektorn när det 

kommer till att precisera denna typ av anbudsförfrågningar.  
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Eisenhardt (1985) resonerar kring två olika typer av styrning. The performance evalutation 

strategy, som vidare benämns PES, innebär att, i en cybernetisk process, övervaka och belöna 

prestationer. Enligt Eisenhardt (1985) kan PES antingen vara prestationsbaserat eller 

beteendebaserat. Vidare menar hon på att ett alternativ till PES är att kontrollera en 

organisations medlemmar genom att minska skillnaderna mellan olika individers preferenser. 

Eisenhardt (1985) menar vidare på att en organisation kan fungera trots skiljaktigheter i mål 

om prestationsmätningen är tydlig. Ouchi (1979) menar på prestationsmätning bör mäta 

antigen individers beteende eller resultaten av individers beteende. Detta är möjligt om 

medlemmarna förstår målen. Detta ställer även krav på en tydlig policy. Eisenhardt (1985) 

förespråkar med PES att strukturer utformas så att prestation går att mäta.  

 

Ouchi (1979) menar på att det finns tre typer av kontrollstrategier. Två utav dem kategoriserar 

författaren som antingen prestationsbaserad eller beteendebaserad PES. Den tredje varianten 

klassificerar han som en socialt baserad strategi. Arbetsuppgifter som tydligt går att definiera 

som standardiserade blir lätta att mäta, därmed kan kontroll utövas genom beteendemässig 

prestationsmätning.  Då möjligheten till standardisering av uppgifter sjunker blir det svårare 

att utföra en beteendemässig kontrollstrategi. Vidare menar Ouchi (1979) att då mål är tydliga 

är det lätt att använda prestationsbaserad kontroll. Då det finns möjlighet att både mäta 

beteende och prestation är endera av kontrollmetoderna applicerbar.  
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Figur 2: Kontrollstrategier. Bilden bygger på Ouchi (1979):Organizational Theory. 

Statens	beställarroll	

Eisenhardt (1985) menar på att agentteorin i sin ursprungliga definition har fokuserat på 

kontraktering. Hon hävdar att agentteorin strävar efter det optimala kontraktet mellan en 

principal, eller beställare och en agent, eller utförare. Även Fama (1980) hävdar att 

agentteorin är uppbyggd kring kontrakt. Teisman & Klijn (2003) anser att ett OPS i praktiken 

är en kontraktsbaserad relation. Enligt Skanska (2010) är grundtanken med ett OPS att den 

offentliga aktören beställaren och den privata aktören är utföraren med ett ansvar för 

konstruktion, drift och underhåll. 

 

Mitchell & Meacham (2011) menar på att agentteorin baseras på grundtanken att utföraren 

agerar opportunistiskt, särskilt i de fall då intressen tydligt skiljer sig ifrån beställarens. 

Eisenhardt (1985) hävdar att ett agentursförhållande innebär att en eller flera personer verkar 

för en huvudman gällande ett visst område eller en viss process. Enligt Laffont & Martimort 

(2002)  kan delegering av ansvar till en utförare grunda sig att en beställare anser sig kunna 

tjäna ytterligare på att delegera ut arbetsuppgifter. Det kan även grunda sig i beställarens brist 

på tid eller kompetens att själv utföra åtagandet. Författarna menar även på att för att ett 

agentursförhållande effektivt ska kunna bedömas krävs det att utförarens beteende observeras. 
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Eisenhardt (1985) anser att i situationer då en utförare belönas för beteenden han eller hon 

tros ha efterföljt men utan att någon kontroll har utförts så uppstår en risk för framtida 

manipulationer av resultat ifrån utföraren. Vidare anser Laffont och Martimort (2002) att 

delegering kan medföra att utföraren får åtkomst till information som beställaren inte har. 

Eisenhardt (1985) menar på att detta kan till exempel gälla teknologiska aspekter av ett 

utförande. Detta leder till asymmetrisk information där agenten kan inneha unik information. 

Eisenhardt (1985) beskriver även i sin studie att ett dilemma för beställaren är i situationer då 

prestationen har uppfyllts men beteendet har varit bristande. Detta leder till en svår avvägning 

mellan att belöna prestation eller beteende. Hon beskriver även att bedöma utförares 

prestation bidrar positivt till beställarens riskbenägenhet när organisationer befinner sig i 

svåra tider. 

 

Skanska (2010) menar på att, i praktiken är den offentliga aktören i ett OPS snarare en 

kravställare än en beställare och att den privata aktören snarare är en långsiktig 

samarbetspartner än en utförare eller leverantör. Wettenhall (2003) definierar det som att den 

offentliga sektorns roll i ett OPS går ifrån att vara en leverantör till att bli en köpare. 

 

Arrow (1971) menar på att konflikter mellan beställare och utförare inte alltid är uppenbara. 

Han menar vidare på att då konflikter väl uppenbarar sig så måste fokus läggas på att lösa 

konflikten. Författaren menar även att för att åstadkomma samstämmighet och riskdelning 

krävs det tillräckliga styrningsmekanismer i organisationerna. Bendickson et. al. (2015) 

hävdar att agentrelationen idag är helt annorlunda jämfört med när teorin började utvecklas på 

1930-talet. De menar på att detta beror på globaliseringen som bedragit till allt fler och 

komplexare sammansättningar. Bendickson et. al. (2015) anser vidare att agentteorin är 

anpassad för en-mot-en relationer och klarar inte av att hantera dagens marknadsförhållanden 

då konstellationerna ofta är av flera-mot-en karaktär. De anser även att 

intressentförhållandena idag ser annorlunda ut, vilket även gör agentteorin missanpassad.  

Ferrell et. al. (2014) menar på att dagens agentförhållande ställer högre krav på ledarrollen då 

fler intressenter med mer information tillgänglig utgör fler potentiella problem och risker som 

inte fanns förr.  
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2.2.2	Mål	och	innovation	

Symenoidis (1996) menar på att det idag är allmänt vedertaget att relationen mellan 

marknadsstrukturer, organisationer och innovation är väldigt komplex.  Författaren anser att 

det finns en tydlig skillnad mellan innovation och förändring. Han menar på att innovation 

alltid genererar positiva fördelar, medan förändring inte behöver leda till detta. Leiringer 

(2003) anser att innovation drivs utav antingen interna eller externa proaktiva reaktioner för 

att skapa sig framtida fördelar. Han menar vidare på att innovation kan vara en respons på ett 

aktuellt problem eller ett förutspått framtida problem. Enligt Schumpeters (1911, ur 

Symenoidis 1996) definition är innovation en ansträngning av en eller flera individer för att 

skapa ekonomiska vinster. Antingen via kostnadsreducering eller ökade vinster. Vidare menar 

han på att innovation som fenomen är en oundviklig förändring i hur individer utför saker. 

Rogers (1995) beskriver innovation som ett koncept som startar med en uppfinning eller 

upptäckt av ett nytt element. Sedan utvecklas strategier för att använda detta element i 

praktiken för kommersiella syften. Två vanligt förekommande definitioner är Cobbenhagen 

(2000) som menar på att innebörden av innovation är förnyelse gällande produkter, marknader 

och produktionsprocesser, och Freeman (1982) som menar på att innovation är den faktiska 

användningen av en icke-trivial förändring i en process, produkt eller ett system som är ny för 

den institution som utvecklar förändringen. Leiringer (2003) konstaterar att inom forskningen 

är definitioner av innovation i många fall vaga och opreciserade.  

 

OECD (1996) beskriver att inom processer kan innovation definieras som teknisk innovation. 

Detta innefattar anpassningen till ny eller väsentligt förbättrad teknologi som renderar i 

förbättrade produktionsmetoder och förbättrad produktleverans. Förbättringen kan utgöras 

ifrån ny utrustning eller ny organisationsstruktur som bidrar till ny kunskap. Den teknologiska 

förbättringen ger möjlighet att leverera produkten eller tjänsten på ett sätt som inte är möjligt 

på det konventionella sättet. Nilsson et. al. (2004) hävdar att organisatoriska förändringar 

mellan offentlig och privat sektorn har en marginell påverkan på teknisk innovation. 

Författarna menar att, det i samarbeten mellan offentlig och privat sektorn inte finns 

tillräckliga incitament för den privata aktören att dela med sig av sin kompetens. Detta menar 

författarna innebär att staten inte får tillgång till speciellt mycket kunskap för att utveckla 

marknaden. De menar vidare på att kompetensutbytet ofta stannar vid avtalsförhandlingarna. 

Det är således i stor utsträckning upp till den offentliga sektorn att aktivt observera eventuell 
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innovation som den privata aktören använder sig utav (Nilsson, et. al, 2004). Lundvall & von 

Utfall Danielsson (2014) menar däremot på att OPS är ett exempel på en upphandlingsform 

som kan bidra med innovation till den offentliga sektorn, därför att den privata aktören ofta 

tar en betydligt större risk och har ofta ansvar för driftsåtaganden efter leverans.  

 

Tidd et. al. (2001) hävdar att det inom den privata sektorn finns väldigt få företag som kan 

överleva utan att ständigt förbättra sina prestationer. Detta menar de innefattas av att ständigt 

försöka skära ner på kostnaderna och öka intäkterna. Lönsamhet är en förutsättning för att 

privata företag att kunna behålla sina marknadsandelar. Privata företag kämpar ständigt för att 

förbättra sina konkurrensfördelar på marknaden (Tidd, et. al, 2001). Shirley & Walsh (2000) 

beskriver att under 1960- och 1970-talet växte en oro i den industrialiserade världen om att 

den offentliga sektorn inte kunde prestera på samma nivå som den privata sektorn. Denna oro 

utvecklade sig i en ökande privatisering inom offentlig verksamhet (Shirley & Walsh, 2000). 

Enligt Tidd et. al. (2001) är kostnadsbesparing ett perspektiv på innovation där syftet är att 

reducera kostnaderna för produkten eller tjänsten utan att värdet på slutresultatet minskar. 

Denna typ av innovation strävar efter att förbättra effektiviteten, kvaliteten och hållbarheten 

samt reducera kostnader för underhåll (Tidd, et.al., 2001). Leiringer (2003) menar på att 

graden av frihet i konstruktionen av byggprojekt är beroende av regleringar på 

arbetsmarknaden och miljön men är även beroende av tekniska regleringar. OECD (1996) 

anser att det är viktigt, för att det överhuvudtaget ska finnas någon frihet gällande design, att 

båda involverade parter i ett OPS är medvetna om vad termen innebär och kan skapa en miljö 

som möjliggör detta.   

2.2.3		Mål	med	interorganisatoriska	samarbeten	

Enligt Nilsson et. al. (2004) har utvecklingen av att involvera privata aktörer i offentliga 

projekt pågått i många år. Författarna menar på att huvudorsakerna till detta är att staten har 

velat begränsa tillväxten för den offentliga sektorn, som vuxit kraftigt i storlek samt att staten 

har velat hålla ner projektkostnaderna och velat undvika att på egen hand behöva detaljstyra 

projekt. Vidare menar författarna på att i takt med att privat involvering blir allt vanligare 

inom offentlig sektor så luckras den klassiska beställar-utförarrollen upp successivt. De menar 

på att det är av stor vikt att det vid all typ av offentlig upphandling finns en nära koppling 

mellan beställningsansvarige och de ytterst beslutade politikerna.   
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Leiringer (2003) menar på att allmänheten spelar en viktig roll i infrastrukturprojekt. Om 

allmänheten inte efterfrågar projektets ändamål finns det heller ingen nytta med att initiera 

projektet. Det är även viktigt att definiera allmänhetens roll i ett projekt. Om den enskilde 

individen betalar för att använda en tjänst bör denne anses vara en kund medan om denne har 

bidragit till finansiering av projektet genom skattebetalning bör denne istället definieras som 

slutanvändare (Leiringer, 2003). Illsley (2003) menar på att det är viktigt att involvera 

allmänheten i beslutsprocessen av infrastrukturprojekt för att övervinna deras förtroende. 

Författaren menar på att beslutsprocessen bör vara förutsägbar och bestå av relevanta 

dokument och data. För att skapa transparens är det även viktigt att inkludera allmänhetens 

åsikter i beslutet. Ortiz & Buxbaum (2008) hävdar att kritiker menar på att allmänhetens 

möjlighet att involveras i långsiktiga OPS-projekt är begränsad. Mycket information hålls 

konfidentiellt mellan beslutsfattare (Ortiz & Buxbaum, 2008).  

2.3	Riskdelning	i	strategiska	samarbeten		

Das & Teng (1999) menar på att allianser syftar till att reducera risken för den enskilda parten 

vid eventuella förluster i nya projekt. Författarna menar vidare på att allianser även motiverar 

aktörer att anta högriskprojekt då konsekvenserna delas med den andra parten. De menar även 

att det i allianser finns en risk för att en eller båda parter brister i sin långsiktighet. Vidare 

menar författarna på att risken för dåligt tålamod och sviktande förtroende för projektets 

utveckling är betydande risker i samarbetet mellan två parter.  

2.3.1	Beteenderisk	

Williamson (1985) menar på att risken för att inte arbeta i den andra partnerns intressen 

riskerar att leda till målinkongruens. Detta beskriver författaren som behavioural risk, som 

hädanefter benämns beteenderisk. Vidare delar författaren i sin studie in beteenderisken i två 

kategorier: rationalistisk beteenderisk och beteenderisk orienterat kring egenintresse. 

Williamson (1985) separerar vidare varje enskild kategori i tre nivåer för att identifiera 

riskerna.  
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Figur 3: Beteende risk. Bild bygger på Williamson (1985): Categories of behavioural risk 

 

Williamson (1985) menar på att kategorin rationalistisk beteenderisk innebär att parterna i en 

interorganisatorisk relation i så stor utsträckning som möjligt vill forma samarbetet utefter hur 

den egna organisationen är formad och utefter sitt egna perspektiv. DeAlessi (1983) menar på 

att definitionen av maximeringsorientering innebär att alla företag och organisationer ses som 

produktionsfunktioner och konsumenter ses som en nyttofunktion. Skillnader mellan 

organisationstyper tas för given och organisationer strävar alltid efter optimering av 

verksamheten. Simon (1955) beskriver begränsad rationalitet som att parterna endast förhåller 

sig till tillgänglig information och befintliga koncept. Nelson & Winter (1982) beskriver den 

organiska rationaliteten som den evolutionära processen av att organisationer lär sig att förstå 

och få insyn i varandras verksamhet. Langlois (1982) menar på att båda parter i ett samarbete 

kan dra fördelar av att få bättre insyn. Vidare i Williamsons (1985) indelning av rationalitet 

orienterat kring egenintresse beskriver författaren opportunism som att agera i sitt 

egenintresse på ett oärligt sätt gentemot den andra parten genom att ljuga, stjäla eller fuska. 

Williamson (1985) menar med sökande av egenintresse att parterna alltid försöker återanknyta 

förhandlingar till ursprungsläget. Han menar på att det grundar sig i att parterna vill undvika 

att dela med sig av tillgångar, resurser, patent eller specifik kunskap som inte nödvändigtvis 

måste delas. Lowe (1965) beskriver att motsatsen till detta perspektiv är fullständig lydnad. 

Detta menar författaren innebär en osunt stor involvering i ett samarbete, där en part är 

extremt tillmötesgående och där denna parts fokus på egenintressen fullkomligt försvinner.    

 

Langfield-Smith (2008) hävdar att målinkongruens är den största risken i ett OPS. Denna risk 

menar författarna kan leda till att parterna agerar på ett sätt som inte värnar om motpartens 

intressen. Shaoul et. al. (2006) menar på att detta leder till en ökad risk i OPS-projekt.  För att 
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hantera detta menar Broadbent & Laughlin (2005) på att det behövs en effektiv styrning av 

riskhantering i OPS-projekt. Enligt Appuhami et. al. (2011) grundar sig beteenderisk i skilda 

målbilder mellan de olika parterna. Detta kan leda till mycket komplexitet vad det gäller att 

samordna aktiviteter i olika faser av ett projekt. Merchant & Van der Stede (2012) menar på 

att beteenderisk kan uppkomma av två olika anledningar. Den första är att en part inte agerar 

som organisationen vill att de ska agera. Den andra är att en part misslyckats med att utföra 

något som de borde och förväntats utföra. Das & Teng (2001) menar likt Williamson (1985) 

att beteenderisken kan separeras i två delar; performance risk och relational risk, där den 

betydande skillnader ligger i att det sistnämnda innefattar opportunistiskt beteende, där en part 

medvetet manipulerar och undanhåller motparten väsentlig information i syfte att skapa sig 

själv fördelar. Appuhami et. al. (2011) anser att en viktig aspekt att ta hänsyn till, vad det 

gäller beteenderisk, är att se till vilka erfarenheter respektive part har av OPS-projekt sedan 

tidigare. 

Prestationsrisk	

Das (2006) definierar performance risk, som hädanefter benämns prestationsrisk, som den 

existerande risken av att ett projekt misslyckas trots delade intentioner och utvecklat 

samarbete. Enligt Merchant & Van der Stede (2012) kan denna risk härledas till situationer 

där en part misslyckats att utföra ett arbete i samarbetspartnerns intresse. Detta menar Das & 

Teng (2001) görs utan att vara försumbar. Författarna menar på att det istället beror på 

tekniska, sociala eller politiska osäkerheter. Das (2006) studie visar på att förutsättningarna 

för omfattande projekt är osäkra. Även den rådande makroekonomiska situationen utgör en 

risk. Marknadsrisken är en faktor som inte kan påverkas oavsett graden av samarbete (Das, 

2006). Prestationsrisken är en viktig aspekt i långtgående samarbete (Appuhami et. al. 2011). 

Vidare menar Appuhami et. al. (2011) på att det inom OPS är viktigt för den offentliga 

sektorn att initialt skapa sig en omfattande förståelse för förutsättningar och innebörd av 

projektsamarbetet. Detta för att inte hamna i en situation där den privata aktören har ett 

övertag i förståelse för förutsättningarna som de kan utnyttja till sin fördel. 

Relationsrisk	

Das & Teng (1999) menar på att en annan stor risk med allianser är relational risk, som 

hädanefter benämns relationsrisk. Denna risk grundar sig i bristande samarbetsvilja. 
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Författarna menar på att denna risk innefattar en motvilja att dela med sig av sin kompetens 

eller att den ena parten upplever ekonomiska påtryckningar som påverkar samarbetet. 

Merchant & Van der Stede (2012) menar på att situationer där en part inte agerar som 

organisationen vill att de ska agera kan härledas till relationsrisken. Innebörden av detta 

beteende anser Das & Teng (2001) är att en part på något sätt manipulerar eller fuskar med 

information och/eller resurser. Enligt Das (2006) studie är sannolikheten för att ingå i långa 

alliansavtal relativt låg när relationsrisken upplevs vara hög. Williamson (1985) nämner att en 

viktig faktor för relationsrisken är hur tillgångar och nyttjanderätter mellan parterna fördelas. 

Parker & Hartley (2003) menar på att ett exempel på detta är den monopolistiska ställning en 

privat aktör kan få på prissättningen av en tjänst i ett OPS. Nilsson et. al. (2004) menar på att 

det är viktigt att upprätta tillräckligt med incitament för utföraren för att försäkra sig om att 

den uppfyller uppsatta kvalitetskrav. Författarna menar på att formulera kvalitetskrav är 

komplext då de både ska innefatta vilken kvalitet produkten eller tjänsten ska hålla samt hur 

det ska kontrolleras att den upprätthåller avtalad kvalitet. De anser att den offentliga sektorns 

kvalitetskontroll försvåras när en privat aktör ansvarar för utförande och operationell 

verksamhet av en tjänst. Med detta menar författarna att det blir svårare för den offentliga 

aktören att upptäcka kvalitetsbrister. Nilsson et. al. (2004) menar vidare att god 

kvalitetskontroll kräver formulering av tydliga kriterier och minimikrav samt att modeller för 

att kunna följa upp att kvalitetskraven efterföljs. De anser att en metod är att använda sig utav 

ett bonussystem som ett incitament för att den privata aktören ska uppfylla kvalitetskraven.    

2.3.2	Kontraktsrisk	

Nilsson et. al. (2004) menar på att vid kontraktsskrivning gäller det att försöka säkra upp för 

så många eventuella framtida osäkerheter som möjligt. Författarna menar vidare på att vad det 

gäller korta kontraktstider är det relativt enkelt att säkra upp för framtida kostnader och risker, 

men ju längre ett kontrakt löper desto mer osäkerhet innefattar kontraktet. De anser att 

bedömningar kring potentiella kostnadsökningar blir väldigt svåra att göra. Varken beställare 

eller utförare föredrar osäkerhet. Det är av stor vikt att båda parterna är väl medvetna om vilka 

risker respektive aktör tar i avtalet. Initialt vid en kontraktsförhandling bär utföraren en högre 

kostnadsrisk än beställaren (Nilsson, et. al, 2004).  
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Das (2006) hävdar att allianser ofta bygger på kontrakt. Det är sällan som banden mellan 

parterna är tillräckligt starka för att kontrakt inte anses vara nödvändiga. När en part bryter 

mot ett kontrakt uppstår en contractual risk, som hädanefter benämns kontraktsrisk. 

Motpartens risk för förluster ökar och säkrast är att försöka förkorta kontraktstiden. Ju längre 

ett brutet kontrakt är aktivt desto mer ökar kontraktsrisken (Das, 2006). Bradach & Eccles 

(1989) studie visar på att kontraktsrisken kan minimeras med en hög grad av tillit mellan 

parterna. Nilsson et. al. (2004) menar på att osäkerheten i kontrakt kan hanteras med s.k. 

villkorade kontrakt. Detta innebär att de i avtalet anges att ersättningar för 

kostnadsöverskridande som ligger utanför utförarens kontroll ska ersättas. Författarna menar 

att exempel på detta är prisökningar på arbetskraft och utrustning. Ett sådant villkorande avtal 

innebär att utföraren inte behöver bekymra sig för eventuella inflationsökningar (Nilsson, et. 

al., 2004). Bloomfield (2006) menar på att, i teorin leder OPS med långa kontraktslösningar 

till att staten kan leverera fler och bättre infrastrukturprojekt. Detta tack vare riskdelningen, 

där en stor del av risken överförs till den privata sektorn. Chan et. al (2010) hävdar att det 

med OPS finns hinder av nationell karaktär, som främst innefattas av regelverken, 

allmänhetens åsikter kring OPS, den politiska stabiliteten samt situationen på 

kapitalmarknaden. Regelverken kring OPS-projekt riskerar att skapa konflikter mellan 

allmänhetens åsikter och den privata sektorns intressen. OPS-projekt behandlar ofta ämnen 

som markutnyttjande, stadsplanering och arbetskraft, vilket ofta engagerar allmänheten 

(Chan, et. al, 2010). Zhang (2005) menar på att andra hinder av nationell karaktär är 

osäkerheten kring den ekonomiska genomförbarheten samt osäkerheten kring prognoserna för 

utbud och efterfrågan under de långa kontraktstiderna. Utöver detta menar han också på att 

avsaknaden av starka kapitalmarknader är ett betydande hinder (Zhang, 2005). Yescombe 

(2007) menar på att det finns hinder rörande förvärvsprocessen. Detta menar han ofta kan 

härledas till förhandlingsprocessen av OPS-projekt som ofta är utdragen och det tar ofta lång 

tid innan projektplanen kommer till beslut. Förutom detta menar författaren på att långa 

processer kan skapa osäkerhet hos parterna. Detta innebär ofta även att 

transaktionskostnaderna skjuter i höjden.  

 

Zhang (2005) anser att förhandlingsprocessen för OPS saknar ett ramverk med 

standardprojekt, vilket bidrar till ytterligare osäkerhet kring projektets förutsättningar. Zhang 

(2005) visar även på att komplexiteten i projektfinansieringen är en viktig faktor. Studien 
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visar på att det i OPS-projekt ofta är svårt att rättfärdiga projektrelaterade investeringar samt 

att det finns en bristande tydlighet kring projektfinansieringens praktiska utformning, 

svårigheter med offentliga organs roll som gäldenärer samt den offentliga sektorns avsaknad 

att tillräckliga finansiella garantier.  

Chan et. al. (2010) menar på att OPS ofta resulterar i höga avgifter för slutkonsumenten för att 

kunna utnyttja tjänsten, vilket kan leda till motstånd ifrån allmänheten. Vidare menar 

författarna på att OPS är inte är flexibelt i sin natur p.g.a. de långa kontraktstiderna samt att 

delvis privat finansiering tenderar till att leda till att OPS-projekt blir dyrare än traditionellt 

upphandlade projekt. Eversdijk & Korsten (2009 ur Van Getsel et. al., 2012) visar i sin studie 

på att det inom den offentliga sektorn ofta finns en motsträvighet till att ingå OPS. Ofta beror 

detta enligt författarna på bristande erfarenheter och kunskap. Även Zhang (2005) anser att 

den offentliga sektorn ofta är motvillig till att förändra den byråkratiska styrningen och ställer 

sig därför skeptiska till OPS. Vidare konstaterar Bloomfield (2006) att motståndet beror på 

den offentliga sektorns bristande kompetens inom projektstyrning tillsammans med den 

privata sektorn.   

 

I Williamsons (2005) studie visar han på att det vid samarbete med privat sektor krävs att den 

offentliga parten har tillräcklig kunskap om begränsningar och förutsättningar vid 

kontraktskrivandet. Han menar på att det ställs höga krav på att den offentliga sektorn är 

införstådd i de avtalsspecifika detaljerna. Vid bristande insikt i från den offentliga aktören 

bildas en asymmetrisk förståelse kring kontraktet som den privata aktören kan dra fördelar av 

vid framtida oenigheter (Williamson, 2005). I långtgående kontrakt är det dock omöjligt att 

avtala om alla framtida oförutsedda händelser. Williamson (1996) menar på att det är viktigt 

att vara medveten om risken för eventuella framtida händelser vid kontraktsskrivandet.  

 

Chan et. al. (2010) anser att optimal riskallokering är en förutsättning för ett lyckat OPS-

projekt. De menar även på att den offentliga sektorn ofta anser att OPS är för riskabelt. Enligt 

Lammam et. al. (2013) är en stor risk, som den offentliga sektorn ställs inför i ett OPS, den 

ständiga risken för att den privata aktören går i konkurs. De menar även på att det existerar 

även en risk för att konkurrensen på marknaden försämras med en OPS-lösning. Yescombe 

(2007) hävdar att det beror på de långa och exklusiva kontrakten som inkluderar specifika 

rättigheter för den privata aktören. Lammam et. al. (2013) diskuterar även kring riskerna att 
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OPS kan leda till försämrad kvalitet på tjänsten och att den offentliga sektorn tvingas förbise 

sina riktlinjer för kvalitetskrav.   

 

Nilsson et. al. (2004) menar på att uppföljning av interorganisatoriska projekt är viktigt för att 

säkerställa erfarenhetsöverföring till kommande uppdrag. De menar på att det är viktigt att 

utforma ett fungerade system för att samla information gällande projektet. Ett utvecklat 

informationssystem är inte bara viktigt för uppföljningsarbetet utan även för att kunna hantera 

ansvarsutkrävande. Att kontinuerligt följa upp projektprocessen och resultatet är elementärt 

för att kunna utvärdera projektet och för att kunna använda sig utav kunskaper och 

erfarenheter i framtida projekt. För att en uppföljning ska kunna vara fullt användbar krävs det 

att upphandlingsprocessen har varit tydlig, så att utomstående ska förstå hur processen gått 

tillväga. (Nilsson, et. al. 2004)	
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3.	Metod	

I detta kapitel presenteras och motiveras vald undersökningsdesign. Därefter följer en 

redogörelse för valt tillvägagångsätt för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas 

med metodkritik.  

3.1	Undersökningsdesign	

Vi kommer i detta avsnitt argumentera för varför vi ansåg det relevant att använda oss utav en 

kvalitativ ansats framför en kvantitativ ansats. Vidare kommer vi att behandla aspekter som 

angreppssätt på teori och empiri samt diskutera motiven till den valda fallstudien. 

3.1.1	Val	av	ämnesområde	

Vi insåg redan i uppstartsfasen av arbetet med denna uppsats att det var målstyrning vi var 

intresserade att skriva om. Det föll oss naturligt att uppsatsämnet kretsade kring 

företagsekonomi och mer specificerat ekonomistyrning, då vår kompetens är inriktad mot 

detta område. Studien fokuserar på företagsekonomiska och styrningsrelaterade ämnen som vi 

har kunskap om sedan tidigare. Vi anser att vår studie om statlig målstyrning inom OPS och 

svensk transportinfrastruktur är både aktuell och relevant då vi använder oss utav teorier inom 

projektledning av transportinfrastruktur, målstyrning och riskhantering. 

 

I de flesta fall är det staten som är ansvarig för infrastrukturen. I takt med att statsbudgeten i 

många länder blir mer ansträngd har infrastrukturprojekt blivit allt dyrare. Infrastrukturprojekt 

har även blivit mer tekniskt krävande och komplexa. Denna utveckling har lett till att nya 

modeller för finansiering och styrning av dessa projekt har utvecklats. Internationellt har 

intresset för OPS vuxit kraftigt under de senaste decennierna och i ett antal länder finansieras 

en stor del av infrastrukturen med OPS. Trots denna utveckling finns det delade meningar 

bland forskare om huruvida OPS är det bästa alternativet till medfinansiering av infrastruktur. 

Forskning har visat på att den offentliga sektorn har lite erfarenhet av denna form av 

projektstyrning. Viss forskning har även visat på att OPS utsätter den offentliga sektorn för 

onödigt mycket risk trots att OPS ur ett teoretiskt perspektiv ska minska den offentliga 

sektorns risktagande. Vad det gäller OPS i Sverige, så har utvecklingen varit blygsam. 
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Arlandabanan är det hittills enda transportinfrastruktursprojektet som finansierats med OPS. 

Vi ansåg det vara intressant att undersöka hur den statliga målstyrningen bedrivits och hur den 

bedrivs idag, i detta transportinfrastrukturella OPS-projekt. Vi ansåg det nödvändigt att 

identifiera ett antal betydande risker i projektet för att kunna utvärdera den statliga 

målstyrningens effektivitet. Vidare har studien ämnat att analysera vad konstraktsstrukturen 

innebär för den statliga målstyrningen. 

3.1.2	Forskningsansats	

Denzin & Lincoln (2002) definierar en kvalitativ metod som en forskningsmetod med fokus 

på entiteters kvaliteter och processer som inte kan undersökas experimentellt, vilket innebär 

att metoden inte kan mäta kvantitet i form av mängd, intensitet eller frekvens. Enligt Alvesson 

& Sköldberg (2008) innebär kvalitativ forskning att förstå och tolka fenomen. Vi ansåg en 

kvalitativ studie lämplig för denna uppsats då den syftar till att studera och förstå den statliga 

målstyrningen i OPS inom svensk transportinfrastruktur. Alvesson & Sköldberg (2008) 

hävdar även att generalisering krasst innebär att en kvalitativ studie försöker konstruera ett 

samband mellan ett studieresultat och verkligheten. Generaliseringen inom kvalitativ 

forskning ifrågasätts ofta i forskningen och anses av många vara en av de kvalitativa 

studiernas svagheter jämfört med kvantitativa studier. Faktum är att endast statistiska studier 

kan uttala sig om sannolikheter för konstaterade samband. Detta är ett bevis på bristerna i 

generaliseringen av kvalitativa studier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson & Sköldberg 

(2008) menar även att en kvalitativ studie, ur ett realistiskt perspektiv, har som mål att på ett 

objektivt och neutralt sätt beskriva och förklara ett fenomen och förhållanden mellan föremål. 

De menar även att, förhålla sig till ett objektivt synsätt på en verklighet är ett ideal inom 

realismen. Vi ansåg att syftet med denna studie var att objektivt beskriva ett fenomen. Vi 

argumenterar således för att studiens ansats har karaktärsdrag som kan liknas vid detta 

perspektiv. Vi ansåg vidare att ett fokus på objektivitet kräver en grad av generalisering och 

motiverar vårt val av en kvalitativ metod.  

3.1.3	Angreppssätt	

Bryman & Bells (2011) definition av en deduktiv ansats är att en teoretisk studie genomförs 

för att sedan testas mot en empirisk observation. Ett vanligt karaktärsdrag för uppsatser med 

deduktiv metod (Bryman & Bell, 2011). Vidare definierar författarna en induktiv ansats som 
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att en studie inleds med en empirisk observation som sedan testas mot en teoretisk studie. 

Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver ett abduktivt angreppsätt som en kombination av 

deduktiv och en induktiv metod. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är ett abduktivt 

angreppsätt lämpligt vid utförandet av en fallstudie. Vår studie innehåller ingen tydlig 

hypotes, vilket motsäger sig mot att vi använt oss utav en deduktiv ansats. Initialt studerade vi 

teoretisk forskning kring målstyrning, riskdelning, och projektledning av interorganisatoriska 

samarbeten. Detta efterföljdes av insamling utav empiriskt material för vår fallstudie. Detta 

material bestod utav intervjuer, rapporter och utredningar. Efter färdigställandet av 

empiriinsamlingen återgick vi till det teoretiska avsnittet för att komplettera med relevanta 

teorier och modeller som vi ansåg gick att sammankoppla med det empiriska materialet. Detta 

för att kunna genomföra en relevant analys samt att kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Arbetsupplägget och studiens stora fokus på den empiriska fallstudien bidrar 

till att det går att argumentera för att vi i studien använt oss utav ett abduktivt angreppsätt.   

3.2	Tillvägagångssätt	

3.2.1	Val	av	fallstudie	

Flyvbjerg (2006) menar att användandet av en fallstudie, ur ett verklighetsperspektiv, ger en 

bättre och mer nyanserad bild av mänskligt beteende jämfört med ett mer teoretiskt 

perspektiv. Yin (2007) beskriver att fallstudien som forskningsstrategi har ett brett 

användningsområde. Fallstudier kan bestå utav en fallstudie eller en flerfallstudie. 

Fallstudiemetoden syftar till att bidra till kunskapen om komplexa sociala företeelser. 

Fallstudier innebär att forskaren studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Ofta är 

ett motiv att gränserna mellan företeelser och kontext är oklar (Yin, 2007). Vi ansåg en 

fallstudie vara en relevant strategi för att undersöka statlig målstyrning då 

Arlandabaneprojektet, till skillnad ifrån andra svenska infrastrukturprojekt är ett OPS-projekt. 

Detta innebär att projektet innefattar en del intressanta aspekter vad det gäller 

kontraktsstruktur, finansiering och byggnation. Fallstudien motiveras även med att ett antal 

aspekter i Arlandabaneprojektet tenderar till att motsäga sig flertalet teorier om fördelarna för 

statlig målstyrning i ett OPS. Yin (2007) menar på att fallstudier lämpar sig för specifika 

situationer. Vidare menar Yin (2007) att olika typer av empiriskt material bör användas och 
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trianguleras vid denna forskningsstrategi. Därför har vi valt att kombinera en intervjustudie 

och en dokumentstudie i den empiriska datainsamlingen. 

3.2.2	Val	av	det	enskilda	fallet	

Yin (2007) menar på att ett val av fall kan grunda sig i fallets särskildhet. Detta underlättar 

motivering till valet. Empirin vi har använt oss utav i vårt projekt är en intervjustudie samt 

rapporter och utredningar som belägg för en fallstudie. Motivet till valet av en fallstudie av 

Arlandabaneprojektet grundar sig att projektet är det enda färdigställda inom 

transportinfrastrukturprojekt i Sverige som genomförts med OPS. Dessutom är projektet det 

första där staten överlåtit hela den operationella verksamheteten till en privat aktör. Dessa 

anledningar gör att fallet är unikt och det motiverar, enligt Yin (2007), en fallstudie som 

metod. Författaren menar att när fallet är unikt eller extremt ovanligt är varje fall värt att 

analysera och dokumentera, vilken gör en fallstudie motiverad som forskningsdesign. Data 

från en fallstudie kan, enligt Siggelkow (2007), ofta bättre förklara kausala teoretiska 

samband jämfört med vad en bredare empirisk undersökning kan göra. Han menar även att 

valet av en enskild organisation kan motiveras då det i större utsträckning är möjligt att 

tillhandahålla specifika kunskaper om ett fall som inte skulle vara möjligt i en studie av 

flertalet fall. Siggelkow (2007) menar även att det i fallstudier är det viktigt att vara noggrann 

över vilka slutsatser som kan dras av studien (Siggelkow, 2007).  

3.2.3	Val	av	fallprojekt	

Antalet OPS-projekt har i västvärlden vuxit kraftigt under de senaste decennierna. Forskning 

visar på att den finns flertalet fördelar för den offentliga sektorn med att ingå i ett OPS-

samarbete. I Sverige har staten historiskt ansvarat för konstruktionsarbetet av svensk 

infrastruktur. Projekten har kantats av grovt felaktiga prognoser och stora 

budgetöverskridelser. Arlandabanan är ett av få infrastrukturprojekt i landet som genomförts 

inom budget och inom utsatt tidsfrist. Men det intressanta i projektet anser vi vara att staten 

får betala ett pris för detta. Detta pris är möjligheten att påverka och styra projektets 

utveckling. Därför anser vi Arlandabaneprojektet vara ett lämpligt fall för att undersöka hur 

staten kan uppfylla sina mål i ett OPS-projekt. 
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Arlandabaneprojektet anser vi, ur ett målstyrningsperspektiv, innefattar ett antal säregna 

aspekter gällande avtalsstrukturen mellan staten och det privata konsortiet. Fallprojektet är 

även ovanligt ur den aspekten att inget annat svensk infrastrukturprojekt har genomförts med 

en liknande finansieringslösning. Arlandabanan ansåg vi vara ett intressant fallprojekt för att 

vi ansåg att forskning kring OPS-projekt ofta visar på ökade avgifter för allmänheten samt en 

utbredd skepsis i samhället, vilket vi anser går emot kriterier som bör vara viktiga för statlig 

måluppfyllelse. En del forskning menar på att statligt ägd infrastruktur ger ett mer optimalt 

användande av infrastrukturen, vilket motsäger hela projektstrukturen i Arlandabaneprojektet. 

Även detta är argument för en bristande statlig måluppfyllelse i projektet.  

 

Det privata konsortiets ensamrätt på banan har lett till höga priser jämfört med alternativ 

trafik. Samtidigt visar statistiken på att målet för antalet resenärer på Arlandabanan inte 

motsvarat de förväntningar som sattes på projektet. Detta menar vi är ytterligare en faktor som 

gör Arlandabaneprojektet som fallprojekt väldigt intressant. Forskning menar på att när en 

privat aktör tar ansvar för en del av finansieringen, övertar denna part även en stor del av den 

totala projektrisken. Detta anses ofta ha varit ett motiv till genomförandet av OPS-projekt, 

precis som i fallet med Arlandabanan. Vi ansåg att det var intressant att undersöka oklarheter 

kring statens faktiska mål med projektet och hur det är möjligt att bedriva målstyrning i 

projektet. Vi ansåg att det tenderade att finnas ett samband mellan uppsatsens 

forskningsfrågor, gällande hur statlig målstyrning bedrivs i Arlandabaneprojektet samt vad 

kontraktsstrukturen innebär för den statliga målstyrningen. Vi ansåg således att det fanns 

motiv till denna studie. 

3.2.4	Datainsamling	

Vid insamling av data skiljer Bryman & Bell (2011) på primärdata och sekundärdata. Vår 

primärdata bestod utav sex halvstrukturerade intervjuer, där fem stycken har genomförts på 

respektive intervjuobjekts arbetsplats och en sjätte som genomförts över skype. Detta pga. av 

det geografiska avståndet mellan Linköping och Lund, där intervjupersonen befann sig vid 

intervjutillfället. Vår sekundärdata har vi hämtat ifrån rapporter och utredningar skrivna om 

Arlandabaneprojektet och svensk transportinfrastruktur. Scott (1990)  anser att det är viktigt 

att dokumenterat material uppvisar en hög trovärdighet. Detta anser vi att vi har säkerställt då 

vi granskat så att samtligt material till dokumentstudie publicerats av oberoende källor.  
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3.2.5	Intervjuer	

Halvstrukturerade intervjuer är en typ av forskningsintervjuer som ger utrymme för en 

flexibel struktur (Gillham, 2008). Enligt Bryman (2008) innebär en halvstrukturerad intervju 

att intervjun består av en förberedd intervjumall som färdigställs innan intervjutillfället.  

Halvstrukturerade intervjuer är en metod som är resurskrävande och ställer höga krav på 

analys, tolkning och presentation (Gillham, 2008). Enligt Gillham (2008) innebär en 

halvstrukturerad intervju att samma frågor ställs till samtliga intervjuobjekt, att frågorna följer 

en tydlig logisk följd samt att intervjutiden är ungefär lika lång med samtliga intervjuobjekt. 

Kvale (1997) menar istället på att, för att kunna standardisera frågor är det viktigt att anpassa 

frågorna till varje enskild respondent i en halvstrukturerad intervju. Halvstrukturerade 

intervjuer är lämpliga för att på ett tydligt sätt kunna besvara en studies syfte och 

frågeställningar (Bryman & Bell, 2011). Strukturerade intervjuer innebär att frågor till 

respondenten ställs utifrån ett fastställt frågeformulär. Frågorna är ofta väldigt specifika. I 

strukturerade intervjuer strävas det efter att frågorna till respondenterna ska vara identiska för 

att svaren ska vara jämförbara vid sammanställning. Denna form av intervju är vanligt 

förekommande i enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2011). Till skillnad mot de ovan 

nämnda metoderna karaktäriseras ostrukturerade intervjuer av att ansvaret för strukturen 

lämnas över till respondenten. Det är en öppen intervjumetod där fokus läggs på 

respondentens berättelse (Gillham, 2008). Utifrån teoretisk definition ovan anser vi vår 

intervjumetod vara av en halvstrukturerad karaktär, då vi utformade en intervjuguide som gav 

oss möjligheten till att ställa följdfrågor. Vi ansåg denna metod vara lämplig för att kunna 

besvara syftet och frågeställningarna i vår fallstudie. Det kan argumenteras kring avvikelser i 

jämförbarheten i frågor till respondenter då vi kategoriserat intervjupersonerna i två grupper.  

Dessa grupper är indelade i representanter ifrån regeringens ansvariga delegat (se bilaga 1) 

och forskare och experter (se bilaga 2). Skillnaderna i intervjufrågor ansåg vi vara 

nödvändiga för att bli tillgodosedda med respektive intervjugrupps expertis. Denna 

kategorisering anser vi stärker argumentet för att intervjuerna följer en halvstrukturerad 

metod.  

Valet	av	intervjupersoner	

Enligt Bryman (2008) innebär ett målinriktat urval av respondenter att de noggrant väljs ut för 

att studiens syfte och frågeställningar ska kunna besvaras. I urvalet av respondenter till 
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intervjuerna för denna studie har vi valt, som tidigare nämns, att fokusera på två kategorier. 

Detta urval ansåg vi motiverar att vi genomfört ett målinriktat urval utav respondenter.  

 

Vi har valt att begränsa oss till att intervjua en representant ifrån varje enskilt delegat som 

aktivt arbetar i projektet. Detta valde vi att komplettera med att intervjua forskare och experter 

som samtliga har gjort oberoende utredningar kring Arlandabanan eller Offentlig-Privat 

Samverkan i Sverige. Vår studie har ett fokus på statlig målstyrning och därför har vi valt att 

avgränsa intervjumaterialet till respondenter tillhörande de statliga delegaterna eller med 

kunskap därom. Antalet intervjuer valde vi att begränsa till sex stycken, detta motiverar vi 

med att intervjuerna endast utgör en del av empiriavsnittet som även består utav sekundärdata 

i form av utredningar och rapporter. Samtliga respondenter i intervjustudien kontaktades först 

via telefon. I de fall då vi inte fick telefonkontakt hörde vi av oss via ett e-post meddelande 

istället. Vi redogjorde i förfrågan för studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt. 

Responsen var mycket god och samtliga respondenter, förutom Luftfartsverket som menade 

på att de aldrig haft någon aktiv roll i projektet, ställde sig positiva till en intervju.  

 

Den första kategorin av respondenter representerades utav regeringens tre ursprungligt 

ansvariga delegat för Arlandabanan (exklusive Luftfartsverket). Detta illustreras i följande 

figur. 

Figur 4: kategori 1: representanter från regeringens ansvariga delegat för Arlandabanan 
 

 

 

Delegat Respondent(er) Befattning Datum för intervju 

Arlandabanan 
Infrastructure AB 

Ulf Lundin Verkställande direktör 2016-03-22 

Riksgäldskontoret Magnus Thor 
Peter Mårtensson 

Senior rådgivare 
Ansvarig Arlandabanan 

2016-04-29 

Trafikverket Åsa Dolk Projektledare för 
Arlandabanan 

2016-03-23 

Organisation Respondent(er) Befattning Datum för intervju 
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Den andra kategorin av respondenter bestod utav forskare och experter med kunskap om 

Arlandabanan, Offentlig-Privat Samverkan och svensk transportinfrastruktur. Detta 

sammanfattas i figuren nedan. 
Figur:5 kategori 2: forskare och experter 

Utformning	av	intervjuguide	

Justessen & Mik-Meyer (2011) beskriver att en intervju kan vara ett löst samtal mellan två 

parter. Kvale (1997) menar på att en intervju även kan baseras på en noggrant utarbetat 

intervjumall. I avsnitt 3.2.2.1 motiverade vi, utifrån Bryman & Bell (2011) definition för en 

halvstrukturerad intervju, varför vi såg metoden lämplig för denna studie. Vi har därför haft 

avsikten att i så stor utsträckning som möjligt ställa öppna frågor där respondenterna kunnat 

ge utvecklande svar. Halvstrukturerade intervjuer definieras som intervjuer som baseras på en 

intervjumall med kategoriserade huvudfrågor men där det finns en möjlighet till avvikelser för 

oväntade ämnen (Justessen & Mik-Meyer, 2011). Vi har utarbetat vår intervjuguide utifrån 

denna definition med frågor tydligt indelade i kategorier. Där endast frågorna i den första 

frågekategorin skiljer intervjugrupperna (se bilaga 1 & 2). Detta motiveras enligt Kvale 

(1997) resonemang kring vikten av att anpassa frågorna till intervjupersonerna. Vi ansåg att 

respondenterna i de olika kategoriernas skillnader i kunskap och expertis på området gjorde 

det nödvändigt att använda två skilda intervjumallar. Vi ansåg det även nödvändigt att ha en 

unik del för varje intervju i den första kategorin av intervjupersoner gällande deras roll eller 

relation till projektet. Justessen & Mik-Meyer (2011) menar på att det är viktigt att undvika att 

ställa ledande frågor eller frågor som i sin formulering är vinklade. Vi har därför i våra 

intervjumallar försökt ha ett så neutralt språk som möjligt gällande frågorna.  

 

Intervjuguider bör lämpligen vara kategoriserade i rubriker för olika teman. Att inleda med 

bakgrundsinformation gällande intervjupersonen är lämpligt (Justessen & Mik-Meyer, 2011). 

Vi ansåg det därför vara viktigt att utforma en intervjustudie som inledde med att samtliga 

K2 Centrum John Hultén Föreståndare 2016-03-21 

Riksrevisionsverket Annelie Jansson Westin 
Åsa Weinholt 

Revisionsdirektör  
Revisor  

2016-04-01 

Statens väg -och 
transportforsknings- 
institut 

Jan-Erik Nilsson Professor i 
Transportekonomi 

2016-03-23 
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intervjuobjekt fick besvara ett antal bakgrundsfrågor gällande sin bakgrund och sina 

erfarenheter om ämnet. Vidare följdes bakgrundsfrågorna av ämnesspecifika frågor kring 

roller och uppfattningar om projektet och uppfattningar om OPS. De två efterföljande 

kategorierna; målstyrning och risk bestod utav standardiserade frågor där alla respondenter 

tilldelades identiska frågor. Detta gjordes för att kunna jämföra och systematisera resultatet av 

svaren kring dessa ämneskategorier.  

Forskningsetik	

Ur ett teoretiskt perspektiv kan etik definieras som ett reflekterande över moral och 

ståndpunkter kring vad som är rätt och fel. Forskningsetik behandlar etiska aspekter av själva 

forskningsverksamheten och hanteringen av individer inkluderade i forskningen (Helgesson, 

2015). Vetenskapsrådet (1990) menar på att det är viktigt att det ställs krav på forskningen. 

De anser att forskningen inte får skada individers fysiska eller psykiska hälsa eller utsätta dem 

för förolämpningar eller kränkningar. Detta bör således vara de grundläggande 

utgångspunkterna i forskningsetiska överväganden. I syfte med att utveckla normer för 

relationen mellan forskare och involverade individer har Vetenskapsrådet (1990) formulerat 

fyra följande forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa syftar främst till att försäkra att ett starkt 

individskydd upprätthålls. Vi har i vår studie utgått ifrån dessa forskningsetiska principer 

gällande vårt förhållningssätt i studien.  

 

Informationskravet syftar till att samtliga deltagare i en studie ska informeras om projektets 

innebörd samt på vilka villkor de involverar sig. Individen bör belysas om att deltagandet i 

studien är frivilligt oavsett anledning (Vetenskapsrådet, 1990). Vi anser att vi tillgodosett 

detta krav genom att redan i en första kontakt, antigen via telefon eller via elektroniskt 

meddelande introducerat oss själva och studien samt redogjort för studiens syfte och 

innebörden av deltagandet. Vi skickade även ett utkast på vår intervjumall till de som 

efterfrågade det. Vi var även noga i kontakten med att förmedla att det gick bra att avstå, 

oberoende av skälet. Samtyckeskravet syftar till deltagarens otvivelaktiga rätt till medgivandet 

av material som publiceras i dennes namn. Vidare syftar principen även till deltagarens rätt att 

själv få bestämma under hur lång tid han eller hon vill delta. (ibid). För att efterfölja denna 

princip i vår studie bifogade vi allt transkriberat material till respondenterna i intervjustudien 
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för granskning och medgivande. I de fall det fanns krav på redigering utförde vi detta innan vi 

använde oss av materialet. Vi redogjorde även för respondenterna i intervjustudien att de var 

dem som bestämde under hur lång tid intervjun skulle pågå även om vi hade en estimerad tid 

på 60 minuter som vi rekommenderade. Konfidialitetskravet syftar till rätten till anonymitet 

samt rätten till att etiskt känslig information hålls konfidentiell (ibid). Vi ansåg det viktigt att 

under intervjutillfällena poängtera att möjligheten för personlig anonymitet var möjlig. Det 

blev dock aldrig något vi behövde ta hänsyn till i vår intervjustudie. Vad det gällde etiskt 

känslig information var det inte heller något vi påträffade i denna studie och vi behövde 

således inte göra några etiska ställningstaganden. Nyttjandekravet innebär att försäkra 

deltagaren om att studiens material inte kommer att användas i något kommersiellt syfte 

(ibid). Vi underströk även i första kontakten med respondenterna i intervjustudien att det inte 

fanns några intentioner för att använda materialet i en kommersiell kontext (ibid). 

Genomförandet	av	intervjuerna	

Kvale & Brinkmann (2004) menar att antalet intervjupersoner som behövs i en intervjustudie 

beror på studien syfte. Författarna menar också att för många intervjuobjekt kan ha en 

avtagande effekt på ytterligare kunskapstillförande. De menar vidare på att många forskare 

skulle vinna på att ha färre intervjuer i sina studier.  Utifrån detta argument ansåg vi sex 

intervjuer, kompletterat med ett antal rapporter och utredningar som en lämplig mängd data. 

 

Som tidigare nämnt, valde att fokusera våra intervjuer på två olika grupper av intervjuobjekt. 

Att vi inte enbart genomförde intervjuer med delegaterna var därför att vi även ville veta hur 

projektet framställdes av oberoende källor med relevant kunskap, som inte är involverade i 

projektet. Detta ansåg vi skulle bidra till en bättre helhetsbild av projektet. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2004) ska intervjuer vara korta och enkla, vilket vi har ha i åtanke i vår 

intervjustudie. Vi utformade våra intervjufrågor som öppna som möjligt utan att tappa 

fokusen på Arlandabaneprojektet i frågorna. Kinsey (1949) menar att öppna frågor ger de 

mest fullständiga svaren. Vi genomförde en testintervju på en ett antal andra 

civilekonomstudenter för att testa hur väl frågorna fungerade. Detta gjorde vi för att sedan 

kunna korrigera frågorna utefter en logisk följd.  
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Med undantag för ett tillfälle, genomförde vi intervjuerna fysiskt och kunde observera olika 

reaktioner från intervjuobjektet. Vi båda två deltog under samtliga intervjuer för att båda 

skulle få god insikt i materialet ifrån alla intervjuer. Vi inledde våra intervjuer med att 

redogöra för syftet med intervjun och studien. Vidare bad vi om tillåtelse för att spela in 

intervjun, vilket samtliga intervjuobjekt gav oss tillåtelse att göra. Vi erbjöds oss alltid att 

skicka en transkribering av intervjun.  

3.2.6		Valet	av	rapporter	och	utredningar	

Enligt Justessen & Mik-Meyer (2011) finns det flera goda anledningar till att textmaterial kan 

utgöra empirisk data i en kvalitativ studie. Trots en tydlig trend med avbyråkratisering så är 

dokumentationer fortfarande en viktig del, både inom den offentliga och den privata sektorn. 

Dokumentation utgör fortfarande en integrerad del av den organisatoriska verkligheten 

(Atkinson & Coffey, 2004). Ett dokument har, till skillnad från intervjuer, skapats oberoende 

av forskarens projekt (Silverman, 2001). Kritiker menar på att forskare inte ska förlita sig för 

mycket på dokument. Anledningen till detta är att detta är svårt att säkerställa 

sanninghetsgraden i alla dokument.  Empiriskt förankrade studier innehåller oftast någon form 

av dokumenterat material i form av rapporter, företagspolitiskt material, pressmeddelanden 

etc. En form av dokumentstudie är att, utifrån ett realistiskt perspektiv, analysera dokumentets 

innehåll. Vid dokumentstudier bör forskaren göra en avgränsning av materialet. Forskaren bör 

överväga vilka texter som är relevanta samt vilket innehåll i dessa texter som ska användas. 

Vidare bör forskaren fundera över hur detta material kan införskaffas samt hur det bör 

analyseras (Justessen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Vi har utifrån ovanstående utgångspunkter ansett att det är relevant för vår studie att en 

betydande del av vårt empiriska material består utav dokumentationer i form av utredningar 

och rapporter gällande Arlandabaneprojektet. Vi anser att dokumentationerna, i kombination 

med en intervjustudie har bidragit till att vi kunnat besvara vårt syfte och våra frågeställningar 

på ett trovärdigt sätt. Vi har valt att enbart använda oss utav dokument publicerade av 

oberoende källor. Detta för öka trovärdigheten av materialet. Vi har avgränsat materialet till 

oberoende utredningar av Arlandabanan från Riksrevisionsverket och Statens väg -och 

transportforskningsinstitut (VTI). Ytterligare dokument vi använt oss av är Arlandabanan 

Infrastructure AB:s senaste hållbarhetsredovisning. I det dokumenterade materialet har vi valt 
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att avgränsa oss till avsnitt gällande målstyrning och riskdelning inom Offentlig-Privat 

Samverkan. Justessen & Mik-Meyer (2011) menar på att dokumentanalyser ur ett realistiskt 

perspektiv ofta använder innehållet som bevisning för ett faktum. Utifrån detta perspektiv tas 

ofta påståenden i dokumentationen för givna. Detta förutsätter att forskaren kan garantera 

materialets tillförlitlighet Vi har i vår studie källkritiskt granskat dokumentmaterialet för att 

säkra tillförlitligheten Vi anser källorna vara trovärdiga och att samtligt material är skrivet av 

oberoende källor med god expertis inom ämnet. Vi anser således att dokumentstudien för det 

empiriska materialet innehåller karaktärsdrag som kan liknas vid ett realistiskt perspektiv.  

3.2.7	Analysmetod	

Enligt Miles & Huberman (1994) så består analysen av tre samverkande flöden av aktiviteter; 

datareduktion, datapresentation och slutsats.  Datareduktion innebär att välja ut och fokusera 

på relevant data. Detta för att enklare kunna överskåda den. Författarna menar att detta är en 

del av analysen. Vidare menar de på att datareduktionen avser till att prioritera bort data som 

inte bedöms vara relevant. Datapresentation innefattar hur data presenteras, där fokus bör 

riktas mot att komprimera och organisera textens struktur. Den sista aktiviteten handlar om att 

dra slutsatser. De anser att slutsatser ska dras utifrån det data som strukturerats upp. Miles & 

Hubermann (1994) anser att arbetet med dessa separata aktiviteter av analysen ska pågå 

parallellt. Enligt författarna ska en forskare fundera på vad insamlat material betyder och 

redan vid insamlingen av data kunna dra slutsatser. Dock skall detta göras med ett skeptiskt 

förhållningssätt för säkerställa att slutsatserna blir välgrundade slutsatser när insamlingen av 

data är färdigställd (Miles & Huberman, 1994). 

 

Vi har genomfört vår empiriska studie genom att kombinera en intervjustudie med en 

dokumentstudie. Vi har transkriberat samtliga intervjuer för att vi ansåg att det bidrog till att 

vi fick en tydligare överblick över materialet. Detta förarbete anser vi har underlättat 

bedömningsarbetet av omfånget av det empiriska materialet. Det har även bidragit till att vi 

fått god insikt i vilken data vi behövt komplettera med ifrån rapporter och utredningar. Efter 

vi hade transkriberat våra intervjuer valde vi strukturera upp våra intervjuer, genom att koda 

dem utifrån de teman baserat på studiens syfte. De teman vi valde till kodningen var följande; 

bakgrund, projektstyrning, målstyrning, finansiell risk, beteenderisk, kontraktsrisk och 

avslutningsfrågor. Efter det att vi hade kodat materialet kunde vi på ett enkelt sätt arbeta 



43 
 

vidare med det. Vi ansåg att detta bidrog till att det blev enklare att sålla igenom materialet. 

Vi har successivt analyserat det insamlade data och relaterat det till den teoretiska 

referensramen. Vi har även successivt resonerat kring potentiella slutsatser under processen 

gång. Vi anser att denna arbetsstruktur, vid ett tidigt skede, har gett oss en tydlig bild utav 

slutsatsens innehåll. Vi anser således att det finns karaktärsdrag i vårt analysarbete som kan 

relateras till Miles & Hubermans (1994) definition av ett analysarbete. 

3.3	Metodkritik	

3.3.1	Reliabilitet	

Kvale & Brinkmann (2004) menar på att reliabilitet kan härledas till ett forskningsresultats 

konsistens och tillförlitlighet. De menar vidare på att reliabilitet även beskriver hur ett resultat 

skulle kunna reproduceras av andra forskare. De syftar på hur de olika intervjupersonernas 

svar skulle skilja sig beroende på vem som intervjuade dem, samt i vilken utsträckning 

frågorna kan anses som ledande.  

 

Vi anser att vi, utifrån Kvale & Brinkmanns (2004), har fokuserat på att säkerställa studiens 

reliabilitet. För att uppnå det så har vi fokuserat på att, i så stor utsträckning som möjligt, 

ställa samma frågor till de två grupper av intervjuobjekt som vi har haft. Vi har också, i den 

mån det varit möjligt, ställt korta och öppna frågor. Detta för att undvika att de skulle 

bedömas som ledande frågor. Vi valde sedermera att utföra ordagranna transkriberingar som 

erbjöds till intervjupersonerna. Detta gjordes för att eventuella tveksamheter i frågorna eller 

svaren skulle kunna redas ut. 

3.3.2	Validitet	

Enligt Kvale & Brinkmann (2004) så innebär validitet inom den kvalitativa forskningen att en 

studie verkligen undersöker det som är ämnat att undersökas. Detta menar författarna är en 

förutsättning för att en studie ska leda till valid kunskap. För att uppnå validitet så är 

reliabilitet en förutsättning. Författarna menar vidare att validering inte är en kontroll i 

slutskedet av en studieprocess, utan fokus på kvalitetskontroll bör bedrivas kontinuerligt 

genom hela studieprocessen.  
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Vi anser att vi kontinuerligt arbetat för att säkerhetsställa en hög validitet i studien. Detta 

anser vi att vi har gjort genom att, på ett noggrant sätt, underbygga våra teoretiska antaganden 

och tydligt visat att dessa anknyter till studiens forskningsfrågor. Vi har kontinuerligt 

omarbetat våra forskningsfrågor under arbetets gång för att säkerställa att forskningsfrågorna 

relaterar till studiens syfte. Vidare anser vi, att vi motiverat varför vi funnit den empiriska 

studiens intervjudesign och intervjumetod relevant och lämplig för detta syfte samt att det är 

relaterat till studiens syfte. Vi menar på att vi valt intervjupersoner som vi ansett vara 

tillförlitliga och lämpliga för studien. 

3.3.3	Reflektioner	och	källkritik	

Vi har valt att basera vår teoretiska referensram på artiklar som vi har fått tillgång till via 

databaserna Business Source Premier, Google Scholar och Scopus. Vi valde att sortera 

artiklar utifrån antalet citeringar samt utefter i vilka vetenskapliga tidskrifter de publicerats. 

Detta för att få ett så trovärdigt material som möjligt. Detta material har vi kompletterat med 

tryckt material som vi även haft tillgång till på universitetsbiblioteket i Linköping. En kritik vi 

vill rikta emot vår egen teoretiska studie är att materialet i viss utsträckning består av flera 

decennium gamla publiceringar. Detta kan anses vara motstridigt med tanke på att fenomenet 

OPS och privat involvering i offentligt projekt är relativt nytt.  

 

Primärkällan i vår empiriska studie består utav intervjuer. Risken med användandet av 

intervjuer med de olika delegaterna som är involverade i projektet är att de kan välja att 

försköna sin version för att framställa sig själva och projektet bättre än vad det egentligen är. 

Därför menar vi att, dessa intervjuer i kombination med våra intervjuer med forskare och 

experter, samt våra sekundärkällor i form av rapporter och utredningar, bidrar till en mer 

nyanserad bild av Arlandabaneprojektet. Dock kan användandet av experter, forskare och 

dokumenterad material kritiseras eftersom detta material även skulle ha kunnat involvera 

personliga och icke objektiva åsikter. 

 

Vad det gäller källorna till studiens metodavsnitt har vi var valt att använda oss utav böcker 

som rekommenderats av personer med god kompetens inom akademiskt skrivande. Vi anser 

därför att vi till detta avsnitt använt oss utav trovärdiga källor. Vi anser även att vi under hela 

studien försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till vald data. Vi har även fokuserat på att 
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förhålla oss kritiskt till både intervjuer och dokument för att undvika att resultatet skulle ha 

präglats utav våra personliga åsikter.  
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4.	Empiri		

Detta kapitel inleds med en redogörelse av fallet Arlandabanan och de involverade statliga 

delegaterna. Därefter följer en redogörelse för statens målstyrning i projektet samt vilka 

risker som finns och vilken riskdelning projektet innefattar. 

4.1	Arlandabanan	

Beslutet om att genomföra en fyrspårig järnväg mellan Stockholms centralstation och Arlanda 

flygplats som ett samfinansierat projekt mellan staten och den privata sektorn fattades av 

Sveriges riksdag år 1994. Intervjustudien visar att åsikterna kring varför Arlandabanan 

utfördes som ett OPS-projekt går isär. Flertalet intervjupersoner ansåg att en starkt bidragande 

orsak var de svaga statsfinanserna i Sverige under början av 1990-talet. 

 

Om man går tillbaka till 90-talets början så var Sverige i stort sätt bankrutt 

statsfinansiellt. Man behövde investera kraftigt i järnvägen även då. Man ville att 

Arlandabanan skulle bekostas med så lite statsbudgetmedel som möjligt. Då 

konstaterade man att man skulle använda sig av någon form av medfinansiering. 
                                    Lundin, VD, AIAB 

 

Intervjustudien visade även på att det fanns ett antal andra motiv till OPS-lösningen. Ett av 

dessa motiv var att staten hade en ambition om att förändra den svenska järnvägsmarknaden 

och man ville därför få in nya aktörer.  

 

Det fanns en stark tro i samhällsdebatten att mer av privata lösningar behövdes. 

Privata lösningar var liksom likställt med hög effektivitet i mångas ögon. 

Offentlig sektor betraktades som något byråkratiskt och ineffektivt och den 

privata sektorn uppfattades som motsatsen. Då försökte man göra den offentliga 

sektorn så lik den privata som möjligt. 
                     Hultén, Föreståndare, K2 

Centrum 
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Ett avtal mellan staten och det vinnande konsortiet slöts 1995, vilket innebar att projektet blev 

det första av sitt slag inom svensk transportinfrastruktur (RiR: 2004:22). Staten gav det 

privata konsortiet ensamrätt till banan under 45 år med eventuella möjligheter till en 

förlängning (RiR:2016:3). Arlandabanan stod klar i slutet av 1999 och var då det allra första 

OPS-projekt som genomförts i Sverige (VTI, 601). Den totala kostnaden för Arlandabanan 

beräknas ha uppgått till ungefär 6 miljarder kronor, varav cirka 4,1 miljarder kronor 

finansierades som ett samfinansierat projekt mellan svenska staten och privata intressenter. 

Utav dessa 4,1 miljarder kronor beräknas staten, enligt Riksrevisionsverket ha svarat för 2,4 

miljarder, eller 60 % av beloppet (RiR, 2007:4). U. Lundin, VD för Arlanda Infrastructure AB 

menar på att det korrekta beloppet är 1,85 miljarder kronor.  

  

Det privata konsortiets finansiering av Arlandabanan delades upp så att två tredjedelar av 

anläggningskostnaderna finansierades med endera eget kapital och banklån med kommersiella 

villkor. Den resterande tredjedelen av investeringskostnaden finansierades med ett villkorslån 

som beviljades av staten. Lånet tilldelades lägre prioritet än övriga lån. Avtalet var utformat 

så att all intäktsrisk och den mesta av kostnadsrisken föll på den privata parten (VTI, 601). 

 

Det råder i intervjustudien delade meningar om att det fanns alternativ till den valda OPS-

lösningen. U. Lundin och J. Hultén menar på att de rådande statsfinanserna i början på 90-

talet inte möjliggjorde en fullt statligt finansierad Arlandabana. A. Jansson Westin och J-E. 

Nilsson menar på att det fanns en alternativlösning om att bygga ut regionaltågstrafiken till 

Arlanda.  

 

Regeringen gjorde själva aldrig någon kalkyl på en sådan egen lösning. Banverket 

gjorde en kalkyl som aldrig följdes upp, så man vet inte hur mycket det då skulle 

kosta. Eftersom att man aldrig gjorde någon uppföljning är det väldigt svårt att 

jämföra även om man skulle vilja. 
                   Jansson Westin, Revisionsdirektör, 

Riksrevisionsverket 
 

Med detta alternativ hade det kunnat byggas fler stationer på sträckan och resenärerna hade i 

princip betalat den vanliga regionaltågstrafiktaxan. I många avseenden hade denna lösning 

varit smartare. Men konsekvenserna hade varit att staten hade fått stå för ett antal miljarder 
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mer och trafiken till och från flygplatsen hade inte kunnat bedrivas med samma korta restid. 

Att svenska staten skulle haft problem med att på egen hand finansiera infrastrukturen, är man 

dock inte överens om i intervjustudien. J-E. Nilsson menar att argumentet för att det inte 

skulle ha funnits tillräckligt med pengar för att enbart finansiera projektet med statliga medel 

är felaktigt. 

 

Sverige har inte problemet med finansiering. Jag brukar ofta, det får ni ju gärna ta 

med, alltså OPS är ju inte ett sätt att finansiera, bristen på kapital är inte ett motiv 

till OPS i Sverige. Grekland har kanske svårt med kapital och skulle tjäna på att 

ett privat konsortium bygger en järnväg eller väg och så tar någon betalt via tullar 

eller någonting. Men det är ju inte Sveriges problem. Utan Sveriges problem är ju 

att vi har en anläggningsbransch som har en låg produktivitetsutveckling. 
                    Nilsson, Professor i Transportekonomi, VTI 

4.1.1	Statens	ansvariga	delegat	för	Arlandabaneprojektet	

Regeringen är ytterst ansvarig för svensk infrastruktur och dess byggnationsprojekt. Detta 

innebär således att det är regeringen som är den ytterst ansvariga offentliga aktören i 

Arlandabaneprojektet. Regeringen beslutade att delegera ansvar för Arlandabanan till ett antal 

statliga delegater. Dessa delegater bestod av Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB), 

Luftfartsverket (nuvarande Swedavia AB), Banverket (nuvarande Trafikverket) och 

Riksgäldskontoret (RiR, 2004:22). Luftfartsverket har aldrig haft en aktiv roll i 

järnvägsprojektet. 

 



48 
 

 
Figur 6: Avtalsstruktur. Egen bild som bygger på Arlandabanan Infrastructure AB:s (2015) 

hållbarhetsredovisning; Arlandabaneprojektets avtalsstruktur. 
 

Ulf Lundin sitter idag som VD för det statligt ägda bolaget AIAB, men han har varit 

involverad i projektet ända sedan planeringsstadiet. Han har även erfarenhet av att arbeta med 

andra samfinansierade infrastrukturprojekt, som till exempel Öresundsbron. I 

Arlandabaneprojektet beskriver han bolagets roll som projektorganisatör.  

 

Vi har skött upphandlingen, kontraktsskrivandet och numera avtalsförvaltningen 

mot den privata parten. Så vi är den offentliga parten i det här projektet. 
                            Lundin, VD, AIAB 

 

AIAB:s roll i projektet har varit sig ganska lik sedan bolaget bildades i mitten av 90-talet. När 

bolaget bildades hade det till syfte att vara en projektgrupp som skulle utvärdera hur 

Arlandabaneprojektet skulle kunna samfinansieras med både brukarfinansiering och 

privatfinansiering. Målstyrningen i projektets begynnelse var väldigt tydlig. En 
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järnvägsanknytning till Arlanda flygplats skulle byggas för att Luftfartsverket skulle få 

tillstånd till att bygga en tredje landningsbana på flygplatsen. AIAB:s projektmål är idag mer 

otydliga. Det finns idag uttalade mål kring bland annat en minskning av koldioxidutsläppen 

för trafiken till och från Arlanda. Dessa mål har dock aldrig kvantifierats och är således svåra 

att följa upp.  

 

Riksgäldskontoret har ett nära samarbete med AIAB i Arlandabaneprojektet, då båda parter är 

staten i projektet. Avvägningar och beslut kring prioriteringar skall fattas tillsammans, men 

större transportpolitiska frågor behandlas i samråd med politikerna. I Arlandabaneprojektet är 

Riksgäldens riktlinjer för arbetet tydliga. De ansvarar för och hanterar villkorslånet till det 

privata konsortiet.  

 

Riksgäldens roll i det här projektet är att förvalta villkorslånet som vi har, men 

rollen infattar även en del kontaktytor med Arlandabanan Infrastructure. Även om 

Riksgälden främst ser till lånet, så måste vi som staten se till hela projektet. Om 

det förändras saker så får vi tillsammans se hur vi ska prioritera. Vad går först? 

Ska vi få så mycket som möjligt på villkorslånet i form av återbetalningar? Eller 

är det andra transportpolitiska anledningar som gör att vi ska prioritera sådana 

saker? Det blir ju en avvägning så klart som man diskuterar varje gång. 
                Mårtensson, Ansvarig för Arlandabanan, 

Riksgäldskontoret 
 

Trafikverket har en utförarroll med ansvar för utvecklingsarbetet av Arlandabanan, och som 

utredare av en eventuell utbyggnad på sträckan. Detta för att kunna öka kapaciteten på banan 

och undvika förseningar som beror på övertrafikering. De andra statliga delegaterna har idag 

väldigt lite involvering i hur Trafikverket arbetar med Arlandabanan. Trafikverket träffar 

endast AIAB och Riksgäldskontoret på styrgruppsmöten.  

4.1.2	Övriga	aktörer	och	projektets	avtalsstruktur	

Huvudavtalet i projektet mellan AIAB och det privata konsortiet sträcker sig till 2040. Det 

finns även en möjlighet att förlänga avtalet till 2050. Projektet är byggt av det privata 

konsortiet samt att de har stått för all finansiering utöver det statliga bidraget. När banan stod 
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färdig 1999 övergick ägandet till AIAB men all ansvar för trafik och underhåll berättigades 

konsortiet.  

 

A. Jansson Westin beskriver avtalsstrukturen som komplex. Det finns många beroende 

samband då flertalet statliga aktörer har separata avtal med varandra eller med konsortiet. 

AIAB hyr dels markytor på flygplatsen av Swedavia och tåglägen på Stockholm central av 

Jernhusen Stationer AB som vidare utnyttjas av den privata aktören. I övrigt har dessa två 

statliga aktörer ingen involvering i projektet. Riksgäldskontorets uppgift är enligt AIAB:s 

(2015) hållbarhetsredovisning endast att övervaka det lågt prioriterade villkorslånet då all 

byggrisk, ränterisk och trafikrisk är överlagd på den privata aktören. Detta avtal är separerat 

ifrån huvudavtalet. All annan lånefinansiering har konsortiet införskaffat via externa 

långivare. En av dessa externa lånefinansiärer var Nordiska Investeringsbanken, som delvis 

ägs av svenska staten. Denna uppgörelse hävdar U. Lundin gjordes utanför AIAB:s kontroll. 

 

Nordiska Investeringsbanken fanns med. Och de hade ju en statlig finansiering 

någonstans, de nordiska staterna. Det här var ingenting som vi hade något som 

helst inflytande över. Utan de har sökt finansiering hos Nordiska 

Investeringsbanken som har beviljat finansiering utan vår kunskap, insyn eller 

kontroll. Så ansvaret måste ju läggas på styrelsen där. 
                      Lundin, VD, AIAB 

 

Nordea är också involverade med den privata aktören då de beviljade ett leasingavtal för hela 

tågflottan och det blir upp till Nordea att lösa ut konsortiet ur leasingavtalet när kontraktstiden 

med AIAB löper ut.  

4.1.3	Arlandabaneprojektet	som	OPS	

Intervjustudien visar tendenser till att det finns flertalet unika aspekter i Arlandabaneprojektet 

som leder till att det är svårt att jämföra det med traditionella OPS-projekt. Arlandabanan är 

ett ovanligt långt drivet OPS där hela intäktsrisken lagts på den privata aktören.  

 

I fallet Arlandabanan valde man att skriva över i princip hundra procent av 

trafikrisken på det privata, det vill säga, att det privata konsortiet tjänar sina 
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pengar på att folk reser på banan. Det är många OPS-projekt som inte valt den 

modellen. Just därför att det är så svårt att på förhand veta hur många som 

kommer att använda infrastrukturen. Därför har man i andra OPS-projekt istället 

infört olika typer av funktions -eller tillgänglighetsbaserade ersättningar, så att det 

privata får sina pengar ifrån det offentliga och denna ersättning är kopplad till 

olika prestationskrav. 
                           Hultén, Föreståndare, K2 

Centrum 
 

Arlandabanan är byggd så att den är avskild från det resterande tågnätet. Separationen ifrån 

det statliga huvudnätet underlättar förutsättningarna för en järnväg driven i privat regi.  

 

Att gå in och göra ett OPS-projekt på en bana med väldigt mycket annan trafik 

blir mycket, mycket svårare. 
                  Nilsson, Professor i Transportekonomi, VTI 

 

Staten verkar ha haft ett ointresse av att följa upp Arlandabaneprojektet. Under projektets 

första år gick det privata konsortiet med stora förluster. Detta innebar, enligt kontraktet, att 

staten hade kunnat köpa ut den privata aktören billigt. Detta blev aldrig aktuellt p.g.a. att det 

inte fanns något intresse från statens sida att följa upp projektet. 

 

Om staten från början hade ingått ett avtalspaket där man hade större möjlighet att 

styra, exempelvis utifrån samhällsekonomiska mål, enligt en cost-benefit analys. 

Då hade intresset ifrån statens sida varit mycket större för att följa upp 

trafikvolymer o.s.v. Den ursprungliga samhällskalkylen som man gjorde på det 

här, den utgick ifrån att man faktiskt styrde prissättningen. Och den utgick 

exempelvis på att busstrafiken mer eller mindre skulle slås ut. Men sen i det 

paketet som landade så gav man företaget möjligheten att styra prissättningen 

själv. Så på något vis, så gav man upp möjligheten att styra. 
                                         Thor, Senior rådgivare, 

Riksgäldskontoret 
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Grundproblemet med den privata involveringen i fallet Arlandabanan tenderar att finnas i 

propositionen som riksdagen tog. I Arlandabaneprojektet har staten valt att lämna över 

kontrollen till ett privat företag under många år. Problemet ligger i att ingen vet vad som 

kommer att hända under en så pass lång tidsperiod, och allting står reglerat i det kontrakt som 

finns emellan parterna.  

  

Alla kontrakt med den här strukturen innebär att man, ifrån statens sida lämnar 

ifrån sig möjligheten att påverka i det långa perspektivet. 
                                    Nilsson, Professor i Transportekonomi, 

VTI 

4.1.4	Statens	avtalsstyrning	

Flertalet intervjupersoner beskriver Arlandabaneprojektet som ett beställar-utförarprojekt. 

Staten måste i väldigt stor utsträckning förlita sig på kontraktet och avtalets konstruktion. 

 

Det finns alltid situationer som uppkommer där det är en leverantör och vi är 

beställare och det innebär att man är oense om vissa förutsättningar. 
         Lundin, VD, AIAB 

 

Det har under projektets dryga 20 år långa historia funnits både krav och motkrav från staten. 

I slutet av 2000-talet avgjordes ett ärende som ett skiljeförfarande i domstol. Ärendet 

grundade sig i att den privata aktören ansåg sig blivit tilldelade bristande underlag som ledde 

till ökade kostnader för byggnationen. Staten menade istället att det var byggnationsarbetets 

kvalitet som var bristfällig. Detta är vanligt förekommande i entreprenadjuridik och det är inte 

unikt för Arlandabaneprojektet. Men Arlandabaneprojektet är ett oerhört avtalsstyrt projekt 

och det är viktigt att den offentliga aktören ständigt är medvetna om förutsättningarna då den 

privata aktören har ett kunskapsöverläge gällande kontraktsförhållanden. 

 

Det är klart de privata har ett kunskapsöverläge för de kan ju sin verksamhet. Så 

där krävs det ju väldigt mycket från staten för att de ska kunna förvalta statens 

position i det här, man måste vara väldigt aktiv och kunnig. 
                         Weinholt, Revisor, Riksrevisionsverket 
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Avtalet i sin struktur är väldigt komplext och omfattande. A. Jansson Westin beskriver att det 

är svårt för utomstående att sätta sig in i avtalet. Avtalets komplexitet i kombination med 

avtalets långa löptid gör att projektet är väldigt nyckelpersonsberoende. U. Lundin är den 

enda fast anställda på AIAB, och han hyr vid behov in extern kompetens i form av konsulter. 

Faktumet att han är den enda anställda på statens mest aktiva delegat i projektet innebär att 

hans unika kompetens är väldigt värdefull. Det framgår både positiva och negativa aspekter i 

intervjustudien kring faktumet att han är ensamt anställd på statens mest centrala aktör i 

projektet. Riksrevisionens (2016:4) menar i sin utredning att projektets personberoende utgör 

en projektrisk för staten som är förhållandevis unik i detta fall. 

 

Riksgäldskontoret menar tvärtom, att risken för att en individ förbiser saker ökar om samma 

person sitter för länge med ett och samma projekt. Risken ökar för att saker tas för givna.  

Nya personer bidrar till att nya frågor kan väckas. U. Lundin är inte den första VD:n som 

suttit för AIAB och bytet av VD i bolaget har fungerat förut. 

 

I avtalet som finns mellan parterna finns det inte några omförhandlingsmöjligheter mellan 

dem som hade kunnat förhindra att en part blir låst till vissa specifika förhållanden under en 

lång tid. Avtal som sträcker sig över flera decennier innebär att parterna ställs inför framtida 

makroekonomiska risker med förändrade förhållanden på marknaden.  

 

Just det här att det inte finns omförhandlingsmöjligheter trots att det löper på 45 

år. Det kan ju hända hur mycket som helst, och det tyckte en extern juristfirma 

som är experter på avtalsrätt just. Man tittade igenom huvudavtalet, och de var 

förvånade över att det inte fanns och det tyder ju på att det är normalt att man har i 

ett sådant långt avtal. 
         Jansson Westin, Revisionsdirektör, Riksrevisionsverket 

 

Åsikterna kring omförhandlingsmöjligheter visar sig i intervjustudien dock vara delade.  

 

Jag tror då generellt att man verkligen ska akta sig för stora omförhandlingar, 

därför att det, i den specifika situationen så kan det vara motiverat att 

omförhandla. Vi gör någon grej så att du överlever och inte går i konkurs i den 
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situationen. Men dilemmat som man underskattar är att du skickar signaler om att 

nästa gång det här inträffar så kommer vi nog att kunna omförhandla. Alltså, så 

påverkar det företagets beteende framöver. 
                   Nilsson, Professor i transportekonomi, VTI 

 

I avtalet specificerades det aldrig hur stationerna på banan skulle utformas. Resultatet blev att 

det privata konsortiet valde att konstruera stationer med en perronghöjd som skiljer sig 

gentemot svensk standard. Detta blir ett problem då detta innebär att inga andra tåg förutom 

det privata konsortiets egna kan stanna vid perrongerna. Den annorlunda, mer 

användarvänliga, konstruktionen är genomförd för att de ville konstruera perronger som var 

bättre anpassade för funktionshindrade resenärer. Detta är ett av tillfällena där konsortiet 

utfört mer än vad som krävts av det enligt avtalet. J-E. Nilsson menar på denna 

konstruktionslösning inte hade genomförts om projektet genomförts av staten. 

 

Man valde en helt annan teknisk lösning på stationerna. Det som knappast hade 

hänt i offentlig regi, det är höjden på perrongerna.  
               Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 

  

I kontraktet finns det oklarheter om hur detta ska hanteras efter att löptiden på kontraktet är 

slut. Förutom högre perronger är stationerna även kortare än andra svenska tågstationer. 

Dessa två aspekter innebär att en förutsättning för att staten ska kunna fortsätta använda 

anläggningen är att de kan bedriva trafiken med samma tåg eller att de måste köpa in nya tåg 

som är anpassade till stationerna. Alternativet är annars att bygga om stationerna efter avtalets 

slut. Detta är en aspekt som ännu inte är utredd i planeringen för framtidens trafik på banan.  

 

Vad det gäller de framtida byggnationsprojekt på järnvägssträckan mellan Stockholm och 

Arlanda utreder Trafikverket möjligheterna till ytterligare spår på sträckan är för att 

prognoserna för den totala trafiken på sträckan har varit väldigt felaktiga. Å. Weinholt riktar 

kritik mot att detta scenario inte uppdagades i projektplaneringen och berättar att hon har sett 

kostnadsberäkningar på ombyggnationer som är fyra gånger högre än vad totalsumman för 

konstruktionen av hela Arlandabaneprojektet. 
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Jag tycker ju också att det är anmärkningsvärt att man behöver, att man nu utreder 

att man behöver bygga två helt nya spår till Arlanda, dvs. en ny Arlandabana. Det 

är ju massa åtgärder som man behöver göra, det är knutpunkter vid Skavsta by och 

det är stationer och sådant. Men 25 miljarder har vi sett att man har räknat på, att 

de här dubbelspåren och de här lösningarna som behövs skulle kosta. För mig är 

det bara märkligt. 
              Weinholt, Revisor, Riksrevisionsverket 

4.2	Statens	målstyrning	i	Arlandabaneprojektet	

4.2.1	Statens	målsättningar	i	projektet	

Enligt AIAB:s (2015) hållbarhetsredovisning är statens övergripande mål för Arlandabanan 

att långsiktigt bidra till en ekonomiskt- och miljömässig hållbar utveckling i Mälardalen. 

Projektet ska huvudsakligen bidra med att skapa miljövinster och välfärdsvinster. 

Intervjustudien visar på att det finns en enighet om att det är de kommersiella målen som styr 

Arlandabaneprojektet. Problemet med statens projektmål är att det inte går att uppnå fri 

konkurrens i den lösning som valdes men eftersom att det var riksdagens beslut så står det inte 

i konflikt med statens transportpolitiska mål.  

 

De transportpolitiska målen är övergripande att bidra till en samhällsekonomiskt 

effektiv transportförsörjning. När det kommer till Arlandabanan, då har man inte 

sagt, enligt min uppfattning, att den ska bygga på samma transportpolitiska 

grundprincip. För man har gått till riksdagen, särskilt med det här beslutet och sagt 

att man ska bygga den på företagsekonomisk grund. 
                     Lundin, VD, AIAB 

 

Mellan Riksgäldskontoret och det privata konsortiet finns det ett beroendesamband. 

Riksgäldens främsta mål med projektet är att få det statliga villkorslånet återbetalt av det 

privata konsortiet. Detta innebär att ju lönsammare konsortiets verksamhet är desto snabbare 

kommer lånet att betalas tillbaka. Detta förhållande bidrar till att det privata konsortiet 

vinstmaximering blir ett incitament för Riksgäldskontoret.  
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J. Hultén menar att statens mål med Arlandabaneprojektet bör vara att tillgodose medborgarna 

med en lönsam och långsiktigt hållbar infrastrukturslösning. Intervjuerna med forskare och 

experter visar på att staten brister i att formulera tydliga mål för Arlandabaneprojektet. 

Näringsdepartementet har, enligt A. Jansson Westin, uttalat att de inte har något 

samhällsekonomiskt intresse i projektet. Intervjustudien visar även på att en del av 

förklaringen till otydligheter kring de statliga målen ligger i projektstrukturen.  

 

Riksgälden har sin ordergång från Finansdepartementet och då ser till de intressen 

som finns där, och AIAB är ju ändå under Näringsdepartementet. Det är de 

transportpolitiska frågorna som ligger på Näringsdepartementet så det är liksom 

två skilda världar. De möts ju inte, så det spelar ingen roll om du har en 

myndighet som ska jobba med samma frågor. Är det olika departement så 

kommer det inte bli någon samstämmighet tillslut. 
                         Jansson Westin, Revisionsdirektör, Riksrevisionsverket 

 

En annan aspekt som ifrågasätter hur väl Arlandabaneprojektet bidrar till en hållbar 

utveckling av tågtrafiken i Mälardalen är den flaskhals som bildas vid Skavsta by, där 

Arlandabanan och det statliga järnvägsnätet korsar varandra. Det privata konsortiet har med 

vissa få undantag alltid förtur vid köbildning, vilket innebär att det skapar förseningar för 

annan tågtrafik som passerar Skavsta by. Trafikverket utreder för närvarande en 

ombyggnation av denna flaskhals i trafiken. Detta är ett problem som alltså inte förutsågs 

innan Arlandabanan byggdes. 

 

Jag tycker det är anmärkningsvärt att man nu utreder att man behöver bygga två 

helt nya spår till Arlanda... det är ju massa åtgärder som man behöver göra, det är 

knutpunkter vid Skavsta by och det är stationer och sådant.  
                         Weinholt, Revisor, Riksrevisionsverket 

4.2.2	Styrning	av	måltrafik	

Trafikverket arbetar främst med en övergripande målsättning där trafiken ska vara ekonomiskt 

effektiv. Å. Dolk beskriver även att det finns ett tydligt fokus på att kontinuerligt arbeta med 

måltrafiken. Flertalet aktörer inom trafiken, däribland Trafikverket och AIAB, satte år 2010 
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upp ett mål om att regionen skulle uppnå åtta miljoner resenärer år 2015. Riksrevisionsverkets 

(2016:4) granskning visar på att detta mål var ouppnåeligt då lagstiftningen kring 

utsläppsavgifter för fordonstrafik inte var tillräcklig, och att problemet med denna målsättning 

var att det inte fanns något uttalat mål ifrån regeringen. År 2015 hade regionen fem miljoner 

tågresor. Överenskommelserna justerades då och målet var att åtta miljoner resenärer skulle 

uppnås till år 2040. Det finns även enligt AIAB ett uttalat delmål om att antalet tågresenärer 

ska uppgå till sex och en halv miljoner år 2025.  

 

Regeringen har inget uttalat mål. Man har inte preciserat någon målsättning som 

är konkret. Då blir det de inblandade aktörerna som ser något intresse för sin egen 

del, sina målsättningar. De går in och försöker sätta mål som är konkreta. Så 

styrningen hamnar nere på dem, på initiativ av de som är inblandade. 
         Jansson Westin, Revisionsdirektör, Riksrevisionsverket 

 

Siffrorna i AIAB:s (2015) hållbarhetsredovisning visar på att tågresorna till och från Arlanda 

flygplats har ökat, trots detta är marknadsandelarna fortfarande konstanta kring 24 %. 

Biltrafiken har ökat sina marknadsandelar under samma period. Noterbart är att antal 

resenärer med lokaltågtrafiken växer i samma takt som det privata konsortiets tågtrafik. 

 

Idag tar tåget ungefär 24 % av marknaden till och från Arlanda. Sen har buss, 

tågtrafik och all annan kollektivtrafik totalt ungefär 50 % och bil har fortfarande 

45 - 50 %. 
      Weinholt, Revisor, Riksrevisionsverket  

 

Det finns indikationer på att Arlandabaneprojektet inte har integrerat hela regionen i projektet. 

U. Lundin beskriver att det privata konsortiet har beviljat Stockholms länstrafik med tåglägen 

på banan. Det privata konsortiet har enligt avtalet rätt att ta ut en avgift för alla passagerare 

ifrån konkurrerade tågtrafik som stiger av på någon av deras stationer.  

 

Vad som händer nu i grunden är att resenärerna som åker med pendeltågen betalar 

75 kronor extra för att kliva av där. 
               Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 
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Detta är något som komplicerar tågtrafiken till och från Arlanda för andra delar av regionen. 

Upplands länstrafik har svårt att nå sina lokala transportpolitiska mål då en stor majoritet av 

resenärerna väljer att resa med buss p.g.a. att det privata konsortiets stationsavgift på 75 

kronor per resenär innebär att det är dyrare att åka tåg från Uppsala till Arlanda än vad det är 

att åka buss. Detta irriterar Uppsalapolitikerna som menar på att stationsavgifterna på en bana 

som Uppsalaresenärerna inte kan utnyttja, leder till att de inte kan uppfylla sina miljömässiga 

målsättningar om en ökad tågtrafik till och från flygplatsen. 

 

U. Lundin menar på att oavsett kritiken ifrån en rad olika håll så finns det bevis på att tjänsten 

är uppskattad av resenärerna och av samhället i stort. Förutom AIAB:s egen 

kundnöjdhetsundersökning har konsortiet erhållit flertalet utmärkelser för sin verksamhet. 

Mellan 2001-2012 erhöll konsortiet under samtliga år priser för Sveriges punktligaste 

tågoperatör utav ServiceScore. Global Airrail Award gav konsortiet priset för årets projekt 

2011 och priset för världens bästa höghastighetstågförbindelse till en flygplats år 2013. 

Utmärkelserna visar på att de som har råd att åka anser att konsortiets tågtrafik mellan 

Stockholm och Arlanda är mycket uppskattad.  

4.2.3	Överoptimistiska	prognoser	och	målsättningar	

Prognoserna över antalet resenärer på Arlandabanan har genomgående varit överoptimistiska. 

Den ursprungliga statliga prognosen som låg till grund för projektbeslutet överskattade 

kraftigt antalet resenärer. Det privata konsortiet har gjort egna prognoser för resandet. Dessa 

prognoser har inte offentliggjorts vilket gör det svårt att uttala sig om hur optimistiska de varit 

i sin prognostisering.  

 

Resandet på Arlandabanan har påverkats vid händelser som minskat flygtrafiken kraftigt. Tre 

av de största händelserna var terrorattacken i New York den 11 september 2001, spridningen 

av SARS 2003 och vulkanutbrottet på Island 2010, vilket ledde till att stora delar av Europas 

flygtrafik stod still under sex dygn.  

 

Det fanns en offentlig prognos, jag var inte med och tog fram prognosen, men jag 

laborera med den och den var ju väldigt överskattad gällande resandet. Vi vet att 
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konsortiet gjorde en egen prognos men den har vi heller aldrig fått tillgång till. Vi 

vet ju inte hur optimistiska de var i förhållande till faktiskt resande. Men att de tog 

stryk utav den här minskningen av resandet, det vet vi. 
               Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 
 

Samhällsnyttan inte blivit som den beräknades år 1994. Dock sattes det aldrig upp några mål 

för hur hög samhällsnytta som eftersträvades, vilket komplicerar en utvärdering. Det enda 

som kan konstateras är att den inte har blivit så hög som staten ville från början. Även om det 

finns uttalade mål att minska koldioxidutsläppen för trafiken mellan Stockholm och Arlanda 

så har staten inte kvantifierat dessa mål. Det finns inte heller några tydliga incitament för att 

minska biltrafiken till flygplatsen.  

 

Intervjustudien visar på att samtliga intervjupersoner anser att priset på tjänsten är högt. Detta 

tenderar till att vara en av anledningarna till att resandet har överskattats i prognoserna. 

Riksrevisionsverket har gjort en kalkyl där en prissänkning skulle rendera i ett 

samhällsekonomiskt överskott. 

 

Vi har räknat på det där i vår rapport att om man skulle sänka priset med hundra 

kronor så skulle man säkert kunna få ett samhällsekonomiskt överskott på 150-

200 miljoner per år. 
         Jansson Westin, Revisionsdirektör, Riksrevisionsverket 

 

Även J-E. Nilsson, som har lång erfarenhet av prognosarbete, har gjort en kalkyl där han 

sänkt det nuvarande priset på en enkelbiljett från 260 kronor till Oslos motsvarighet på 180 

svenska kronor. Kalkylen visar på att effekterna på resandet skulle bli förvånansvärt små. Vår 

uppfattning från vår studie är att man inte ska dra för stora växlar utav missvisande prognoser 

då prognosarbete i förutsättningar som fanns innan byggande av Arlandabanan är omöjliga att 

göra korrekta då ingen hade kunnat förutse de stora förändringar som skett på den svenska 

tågmarknaden under de senaste decennierna. Även om prognoserna slagit fel så är 

Arlandaprojektet ett av mycket få svenska infrastrukturprojekt som både hållit sig inom 

ramarna för den ursprungliga budgeten och samtidigt utförts inom ramarna för den 

tidsplanering som sattes. 



60 
 

  

Vi hade ju inget kostnadsöverdrag ifrån staten i det här projektet, vilket man har 

på nästan alla andra projekt. 
                  Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 

4.2.4	Målinkongruens		

AIAB bildades för att försvara statens intressen i avtalet med den privata aktören. Som ett 

statligt ägt företag finns det ett antal krav och standarder som måste efterföljas som inte gäller 

traditionella myndigheter. 

 

Statliga myndigheter styrs inte på samma sätt. Där styr man mer utifrån 

transportpolitiska mål. Här styr man utifrån att jag själv ska skapa den här 

målbilden utifrån vad vår ägare har sagt. 
         Lundin, VD, AIAB 

 

Den stora skillnaden i Arlandabaneprojektet jämfört med andra svenska infrastrukturprojekt i 

offentlig regi är att staten är bunden till kontraktet. Konflikten med statliga transportpolitiska 

mål är att priserna som den privata aktören tar ut för tjänsten är högre än vad som är 

samhällsekonomiskt motiverat. Det finns inga privata entreprenörer som ingår i ett avtal med 

staten utan att tjäna pengar. Staten får ner sina kostnader och får ta en lägre risk men står sen 

bakbundna utan möjligheten till att kunna styra projektet.  

 

I Arlandabaneprojektet strävar staten, precis som i all annan transportinfrastruktur, efter 

samhällsekonomisk effektivitet. De transportpolitiska målen innefattar att bygga 

infrastrukturen på ett smart sätt och att bygga nytt när det är motiverat.  

 

Du ska genomföra nya projekt om de är lönsamma. OPS är ett sätt att genomföra 

och verkställa detta mål. Har du bestämt dig för att Arlandabanan ska byggas, vi 

väljer att bygga den med OPS istället för ett vanligt utförandekontrakt som staten 

annars hade gjort. Det påverkar ju egentligen inte målet. Målet har ju att göra med 
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att Arlandabanan behövs, det är bra. OPS är ett medel för att, i bästa fall, kunna 

göra det till en lägre kostnad. 
Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 
 

Intervjustudien visar på att det inte finns någon målinkongruens mellan parterna inom 

Arlandabaneprojektet. Avtalets utformning bidrar till att det är det privata konsortiets 

vinstmål som styr projektet. J-E. Nilsson menar på att även om staten vill ha längre tåg i 

högtrafik och att de anser att monopolpriserna inte är samhällsnyttomässigt optimala så går 

det inte att ifrågasätta styrningsmodellen. Utifrån vad som avtalats fram i det kontrakt som 

finns så fungerar målstyrningen väl.  

 

Statens långsiktiga mål är otydliga och saknar uppföljning samt att det är mål som inte går att 

kvantifiera. A. Jansson Westin & Å. Weinholt föreslår att istället för att formulera målen som 

ett samhällsekonomiskt motiverat projekt som ska bidra till samhällsnyttan med miljövinster 

så menar de på att kvantifiera marknadsandelar skulle bidra till ett tydligare långsiktigt mål 

som både skulle skapa incitament och som skulle vara möjligt att följa upp. Deras poäng är en 

viktig aspekt då den visar på att om statens mål är otydliga är det svårt att avgöra om det finns 

målinkongruens mellan parterna. Även om de samtidigt också hävdar att målinkongruens inte 

är ett problem då parterna är överens om att det är de företagsekonomiska målen som gäller.  

 

U. Lundin riktar dock sin kritik mot Riksrevisionsverket som han menar blandar ihop de 

transportpolitiska målen med Arlandabaneprojektets mål, som inte är relaterade till dessa, på 

samma sätt som många andra projekt.  

 

För 1,85 miljarder kronor så fick vi en Arlandabana. vad den har kostat att bygga, 

grovt 6 miljarder… vi konstaterar att vi inte fick några pengar i det här projektet. 

Vi fick 1,85 miljarder, vad vi kunde få loss och det hade inte blivit någon 

Arlandabanan för det. 
         Lundin, VD, AIAB 

 

J-E. Nilsson ser en annan aspekt av målinkongruens i projektet. Han menar på att det privata 

konsortiets beslut om att bygga perrongerna på banan med en annan höjd än vad som är 
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standard i Sverige kan komma att komplicera användandet av banan när den återgår i offentlig 

regi efter det att kontraktstiden har löpt ut. Detta förutsatt att staten inte kan köra med samma 

tåg som det privata konsortiet kör med idag. Konsortiet motiverar den valda perronghöjden 

med att den är mer anpassad till funktionshindrade än vad höjden är enligt svensk standard. I 

detta avseende menar han på att staten borde varit tydligare med vilka krav som ställdes på 

banans funktionalitet. Han resonerar kring att det fanns delade målbilder mellan parterna vad 

det gällde konstruktionen.  

4.2.5	Allmänhetens	intresse	

Å. Weinholt beskriver att statens otydliga projektmål har lett till att allmänheten inte vet vad 

som ska uppnås med projektet. Detta har lett till mycket spekulationer i media och har skapat 

ett missnöje hos allmänheten. Arlandabanan är ett väldigt långt drivet OPS-projekt, vilket 

försvårar förståelsen. Detta får konsekvenser för insynsbegränsningen i projektet. Till skillnad 

ifrån när staten utför ett transportinfrastrukturprojekt på entreprenad, där redovisningen är 

tydlig och tillgänglig för allmänheten, så innefattas den privata aktören i 

Arlandabaneprojektet inte utav offentlighetsprincipen. Detta för att kunna skydda sina 

affärshemligheter. 

 

Detta blir en konsekvens utav att man väljer det privata och att det kanske blir 

svårare med ansvarsutkrävande. Vem är det som är ansvarig för det här och vad 

ska det bidra med? Det blir otydligt för allmänheten... man förstår ju allmänheten. 

Vad konstigt det här är, privat och dyrt. När man inte förstår den här riskdelningen 

så blir det ju helskumt. 
      Weinholt, Revisor, Riksrevisionsverket 

 

Allmänhetens kritik ligger i varför det ska vara dyrare att åka tåg till Arlanda än att åka tåg 

någon annanstans, vilket bidrar till den mediala diskussionen kring projektets egentliga 

samhällsnytta och att staten tar på sig kostnader för framtida generationer. 

  

Budgeten i Sveriges riksdag är direktavskrivande. Du fattar beslut om kostnader 

och de skrivs av med en gång. Men i det här fallet lånar man ju då på framtida 

generationer. 
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             Hultén, Föreståndare, K2 Centrum 

 

J-E. Nilssons kalkyl av en prissänkning på tjänsten med 80 kronor per resa visade på 

marginella förbättringar av samhällsnyttan och är således ett argument mot allmänhetens 

kritik emot prissättningen.  

 

Vår studie visar att det privata konsortiets ansvar för den operationella servicen bidragit till en 

stor kvalitetsförbättring för resenärerna. Resenärerna kan halvera sin restid mellan Stockholm 

och Arlanda samtidigt som att de, tack vare banan, kan stiga av tåget i anslutning till 

incheckningen på flygplatsen. Det privata konsortiet valde att konstruera en kundvänligare 

lösning än vad som krävdes av dem enligt kontraktet. De kostade på sig en lösning med en 

ökad komfort för resenären där ledtiden mellan tågstationen och flygplatsen blev så kort som 

möjligt.  

 

Vi har precis mätt kundnöjdheten och den är ju jättehög. Kundnöjdheten på alla 

järnvägsaktörer sammantaget är också hög, ut till flygplatsen. Vi frågade ett urval 

som var på väg in eller ut ifrån terminalen; hur har ni rest? och hur nöjd var du 

med din resa? Och då var man ju mycket mer nöjd med att åka tåg än sin egen bil.  
         Lundin, VD, AIAB 

 

En annan aspekt sett ur allmänhetens perspektiv i att det kan finnas tveksamheter kring statens 

verkliga motiv. 

 

Man kan fundera kring vad det är som driver politiker att vilja använda OPS-

lösningen. Är det alltid argumentet som det borde vara? Att det här ökar 

effektiviteten... om motiven är felaktiga från början då kan man fundera kring om 

man verkligen ska tillåta att OPS används. Jag tror att det finns en tendens att OPS 

används av fel anledning. Om drivkraften är att man inte vill ta pengar ur sin 

begränsade budget, utan det här betalar vi på sikt, om det verkliga motivet är det. 

Då tror jag att man riskerar att gå ut på djupt vatten och göra bort sig. 
  Thor, Senior rådgivare, 

Riksgäldskontoret 
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4.2.6	Projektets	innovationsbidrag	och	kompetensutveckling	

Intervjustudien visar på att innovationen i projektet är begränsad pga. att projektet inte 

innefattar speciellt mycket aktivt samarbete mellan parterna. Vilket främst beror på hur 

kontraktet är utformat. J. Hultén anser att Arlandabaneprojektet specifikt inte bidragit till 

något konkret innovationsbidrag. Däremot menar han på att en sådan komplex OPS-lösning 

som valdes i projektet tvingar staten att skaffa sig en större kompetens kring omfattande avtal 

för att kunna försvara sina intressen. Det ställer även krav på att kunna kommunicera och tala 

samma språk som representanter i från näringslivet, vilket staten inte har så mycket erfarenhet 

utav. 

 

Eftersom det privata konsortiet bedriver det operationella verksamheten på egen hand och inte 

heller har någon skyldighet att dela med sig av sin kunskap finns det mycket information som 

inte är tillgänglig, vilket gör det oerhört svårt för en utomstående att sätta sig in i deras 

verksamhet och kunna ta lärdom av deras arbete.  

 

Alltså, det var en svart box för oss utanförstående.  
Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 

 

U. Lundin berättar att eftersom det privata konsortiet sitter på relativt korta lån till sina 

externa långivare har de behövt refinansiera verksamheten med jämna mellanrum. Detta är en 

omfattande och svår process som de har varit tvungna att sköta på egen hand. Han menar på 

att de haft en kostnadskontroll i det här projektet som staten aldrig sett maken till. De har 

nagelfarit varenda kostnad på detaljnivå. Utifrån detta, menar U. Lundin att staten kan dra 

många viktiga lärdomar. 

 

Projektet har bidragit till att nya aktörer, nya tågsätt och nya leverantörer har kommit in på 

marknaden, men projektet har inte på något vis revolutionerat hela järnvägssystemet. Vad det 

gäller själva byggnationen av banan så har de sprängt tunneln på att annorlunda sätt, men det 

är ingen kunskap som staten har fått ta del utav.  
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AIAB har varit tvungna att utveckla ett specialiserat analysverktyg för att kunna följa upp det 

privata konsortiets verksamhet. Detta är ett verktyg som även Riksgäldskontoret använder sig 

utav för att kontrollera återbetalningen av villkorslånet till staten. M. Thor menar dock att 

analysverktyget i sig inte varit något innovationsbidrag eftersom att det endast är applicerbart 

på Arlandabaneprojektet.  

 

Analysverktyget är en slags modell som man har satt ihop för att bättre kunna 

förstå när pengarna kommer tillbaka. Och behovet av det har ju ganska mycket 

uppstått ifrån att det är en ganska komplex avtalsstruktur. 
  Thor, Senior rådgivare, 

Riksgäldskontoret 
 

P. Mårtensson förklarar att processen i Riksgäldskontorets arbete med villkorslånet liknar 

processerna i andra projekt. Dock poängterar han att samarbete med den privata sektorn bidrar 

i viss mån till kunskap som kan utnyttjas i arbetet med andra projekt. 

 

Det är inte försent för staten att uppmärksamma viktig kunskap att ta med sig ifrån 

Arlandabaneprojektet, då det återstår ett par decennier av kontraktstiden med den privata 

aktören. J-E. Nilsson lyfter fram att politikerna bör lära av hur förhandlingsgruppen 

sammansattes i projektet. Staten hyrde då in en förhandlingsman med stor erfarenhet av att 

förhandla med staten för ett stort svenskt företags räkning. Hans kompetens kompletterades 

med tekniskt kunniga experter och erfarna offentliga tjänstemän. Detta menar J-E. Nilsson är 

en sammansättning som skulle fungera i en rad olika sammanhang där staten är involverade i 

en förhandling. 

4.3	Statens	risktagande	i	Arlandabaneprojektet	

4.3.1	Statens	finansiella	risktagande	

Riskfördelningen i Arlandabaneprojektet skiljer sig mot många andra internationella OPS-

projekt inom transportinfrastruktur där staten valde att skriva över i princip ett hundra procent 

av intäktsrisken på den privata aktören. Statens låga finansiella risktagande leder till att det 
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privata konsortiet intäkter inte är beroende av några prestationskrav utöver det som är skrivet i 

avtalet. Intäkterna kommer uteslutande ifrån biljettförsäljning.  

 

U. Lundin påpekar att denna finansiella riskfördelning, med en oreglerad prissättning, var en 

förutsättning för att projektet skulle kunna genomföras. Han berättar att det privata konsortiet 

istället, enligt avtalet, är hårt reglerade vad det gäller antal avgångar, hastighet och underhåll 

av både tågen och banan. Detta i kombination med att konsortiet står för hela efterfrågerisken 

innebär att de måste bedriva sin verksamhet likadant, alla dagar om året, oavsett 

förutsättningar och yttre omständigheter. 

 

Island, för sex år sedan. Helt plötsligt under 14 dagar så kom det inga kunder. 

Men de var ändå tvungna att köra. Helger, det är samma sak. Det är ingen höjdare 

med påsk och sådant. Man åker på torsdag och så åker man ingenting mera förrän 

på annandagen, då när man åker hem. Så det är tomt där emellan. Men de ska 

ända köra trafiken varje kvart.  
                   Lundin, VD, AIAB 
 

Det finns en enighet i intervjustudien kring att statens finansiella risktagande i 

Arlandabaneprojektet har varit mycket lågt. Av projektets totala kostnad, på ungefär 6 

miljarder kronor, har staten, enligt U. Lundin, stått för 850 miljoner. Man har betalt för bygget 

av den Norra Böjen på banan samt ett villkorslån på en miljard kronor till den privata aktören. 

U. Lundin beskriver att världsekonomin gick kraftigt ned efter terrorattackerna i New York år 

2001. Det bidrog till att SJ och ett antal andra statliga bolag gick i konkurs. Staten fick 

sedermera gå in och rädda dessa bolag. Han berättar att det privata konsortiet också gick med 

stora förluster under denna period och hade ägarna inte velat skjuta in mer pengar och rädda 

bolaget så hade även de gått i konkurs. 

 

Ägarna hade möjlighet att skjuta till mer pengar och fortsätta driva det här om 

man trodde på det eller kasta in handduken. Och då hade vi ju tagit över det, utan 

någon ersättning. Då hade hela anläggningen varit vår för 1,85 miljarder. Så att 

risken från statens sida i projektet var ganska liten. Den har varit väldigt stor för 

den privata sektorn. 
         Lundin, VD, AIAB 
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Återbetalningen på villkorslånet ser mycket positivare ut idag än vad det gjorde för 10 eller 15 

år sedan. Det privata konsortiet har under de senaste åren fått verksamheten lönsam. Enligt 

avtalet finns det en royaltymekanism som innebär att när konsortiet uppnår en viss lönsamhet 

på sin verksamhet så är de skyldiga att, utöver att betala tillbaka på lånet även betala en del av 

överskottet i form av royaltys till staten. Detta, s.k. trigger year när royaltymekanismen 

aktiveras, beräknas enligt Riksgäldskontoret med dagens lönsamhetsprognoser infalla inom 2-

3 år.  

 

Utvecklingen av projektet har ju blivit bättre. De har stabila kassaflöden. Om man 

går tillbaka i tiden, det är trigger year, förväntningar på när det startar har ju 

flyttats tillbaka i tiden och summan på det staten kommer få tillbaka har ju också 

ökat betydligt över tiden. 
          Thor, Senior rådgivare, 

Riksgäldskontoret 
 

Riksrevisionsverket beräkningar tyder också på att staten kommer att få tillbaka hela 

villkorslånet. Riksrevisionsverket har dock inte kunnat utgå ifrån den verkliga 

beräkningsmodellen då den är sekretessbelagd. AIAB menar på att prognoserna för 

royaltybetalningarna är ett bevis på att Arlandabanan är ett lönsamt projekt för staten. Det är 

ytterligare en säkerhet för att staten ska få tillbaka det utlånade kapitalet.  

 

Vår intervjustudie visar på att den privata aktörens mer eller mindre ensamrätt till trafiken i 

kombination med den monopolistiska prissättningen i viss utsträckning hämmar 

samhällseffekterna. Riskfördelningen och att det privata konsortiets monopolistiska ställning 

äter upp en del av kapaciteten och hämmar statens ambitioner om att öka tågtrafiken till och 

från flygplatsen. Prissättningen leder till att många människor som föredrar tåget väljer andra 

transportmedel p.g.a. de högre priserna. 

4.3.2	Statens	risker	i	projektkontraktet	

Kontraktstypen som valdes i Arlandabaneprojektet innebär att den privata aktören ges kontroll 

i gengäld för att den offentliga aktören ska kunna få tillbaka investerat kapital och en 
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avkastning på sin investering. Denna typ av kontrakt kräver att det läggs ned mycket tid på 

själva kontraktsskrivandet. Ju öppnare ett kontrakt är konstruerat desto fler potentiella 

problem och konflikter kommer undvikas under själva genomförandet av både byggnationen 

och drivandet av projektet efter färdigställandet. Kontraktets långa avtalstid innebär att det är 

omöjligt att täcka för alla möjliga oväntade framtida risker. Kontraktet riskerar att inte vara 

anpassat till förändringar i samhället, vilket innebär att kontraktet kan innehålla oklarheter och 

otydligheter i takt med att samhället förändras. Osäkerheten kring kontraktet vid annorlunda 

makroekonomiska förhållanden är något som Riksrevisionsverket (2016:3) lyfter fram som en 

betydande risk i Arlandabaneprojektet. 

 

Ett komplext kontrakt med en lång löptid, som i fallet Arlandabanan, riskerar alltid att det 

uppstår saker och ting som man inte har tänkt på eller planerat för. Avreglering av inrikes 

persontrafik är en sådan aspekt. Arlandabanan är idag det enda undantaget inom svensk 

järnväg som inte är avreglerad. EU har inte öppnat denna marknad full ut ännu. U. Lundin 

berättar att om en EU-lagstiftning kommer om avreglering har Arlandabaneavtalet inte 

tillräcklig höjd för att stoppa denna lagstiftning att gälla på banan. Detta innebär således att 

det skulle vara fritt fram för konkurrerande trafik på banan.   

 

Man ser det här som två entreprenader. Det var först en byggentreprenad, den är 

ju slutförd, och därmed har du lagt undan hela byggentreprenadrisken. Nu har du 

ett underhållsansvar av den här infrastrukturen. 
         Lundin, VD, AIAB 

 

Vår intervjustudie visar på att statens möjligheter att påverka Arlandabaneprojektets 

utveckling är direkt korrelerat med mängden risk som staten ådragit sig enligt kontraktet.  

 

Staten behåller inte sin traditionella struktur i ett projekt som Arlandabanan. Det 

blir en helt annan typ av styrning. Det är ju en inomoffentlig styrning, en 

beställar-utförarmodell, där du måste förlita dig väldigt mycket på 

kontraktskrivandet och avtalets konstruktion. 
Hultén, Föreståndare, K2 

Centrum 
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En annan betydande risk är avtalets långa löptid. Det ställdes höga krav på att staten förstod 

avtalet och att de var medvetna om sina rättigheter. Trots detta kommer kontraktet aldrig vara 

vattentätt och det finns alltid möjligheter för den privata aktören att tänja på kontraktets 

skrivelser. Konsortiet använde sig under ett par år av en räntesnurra för att skjuta upp på 

återbetalningen av villkorslånet.  

 

Det var under ett antal år en skatteprocess, där den privata aktören hade använt sig 

av en räntesnurra, d.v.s. att man hade köpt eller byggt om tågen och lånat pengar 

för det här utav sitt moderföretag. Betalat en hög ränta till moderföretaget. Det var 

egentligen ett sätt att kanalisera ut pengar till ägaren, vid sidan utav kontraktet.  
    Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 
 

Det privata konsortiet fick till slut rätt i domstol i detta ärende. Staten kunde efter detta gå in 

och förtydliga kontraktet för att detta inte skulle uppstå igen senare under avtalstiden. Denna 

typ av risker är ständigt närvarande i kontraktet och det är viktigt att staten, i den mån det är 

möjligt, går in och förtydligar avtalet så fort som möjligt när den privata aktören försöker dra 

fördelar av oklarheter i kontraktets utformning. 

 

Faktumet att det inte finns omförhandlingsmöjligheter är en risk för staten. Staten skulle 

lättare kunna skydda sig mot oväntade förändringar om de skulle kunna omförhandla. Och 

vad som är säkert är att saker förändras under en 45 års period. Man har i avtalet heller inte 

tänkt igenom vad som ska hända med banan efter det att kontraktstiden löpt ut. Banan ska vid 

överlämningen vara i “ordningsamt skick”, vilken kan tyckas vara en diffus formulering och 

det kan kosta staten mycket pengar att behöva renovera banan efter kontraktet om den inte 

överlämnas i ett fullt dugligt skick. 

 

Det finns ju tillsynsmyndigheter, så den kommer ju aldrig att vara helt 

sönderkörd, men den privata aktören vill ju optimera sina kostnader under 

avtalstiden. Så att, de har ju incitamenten, medan staten vill ju kunna fortsätta 

använda anläggningen. Och där har man inte riktigt definierat precis i vilket skick 

man vill ha den. 
      Weinholt, Revisor, Riksrevisionsverket 
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4.3.3	Beteenderisken	mellan	parterna	i	projektet	

Avtalets konstruktion innebär att risken för att det privata konsortiet inte utför att vad som 

förväntas av dem täcks av svensk lagstiftning och att systemet med tillsyn och tillstånd för 

verksamheten täcker för denna risk. 

 

Det de har i sitt uppdrag gentemot oss, det är en skyldighet att upprätthålla ett 

infrastruktursförvaltartillstånd för att sköta banan och ett tågföretagstillstånd för 

att driva tågverksamheten. Då prövas kompetensen hos tillsynsmyndigheten, som 

organisation, finansiering, kunskap, kompetens, arbetsordningar och styrning. Allt 

sådant måste bevisas för att man så få bedriva verksamheten… så fort man 

förlorar tillståndet är det ett avtalsbrott. 
         Lundin, VD, AIAB 

 

Detta omfattande skyddsnät underlättar statens arbete med att försäkra sig om att den privata 

aktören utför det som förväntas av dem enligt kontraktet. Detta förhindrar konsortiet att enbart 

agera i egenintresse. Även om A. Jansson Westin anser att statens begränsade möjligheter till 

insyn i konsortiets verksamhet bidrar till att staten har svårare att kontrollera den privata 

aktörens agerade, så finns det ett bra skydd mot beteenderisk i avtalsstrukturen. Samarbetet 

innefattar en asymmetrisk informationstillgänglighet då det privata konsortiet har rätt att veta 

allt om den offentliga aktörens verksamhet medan de inte har någon skyldighet att dela med 

sig av information om sin egen verksamhet.  

 

Intervjustudien visar på att även om det privata konsortiet inte varit speciellt villiga att dela 

med sig av specifik kunskap så upplever ingen att de någonsin svikit förtroendet eller inte 

varit tillmötesgående. Eftersom att projektet i väldigt stor utsträckning är avtalsstyrt så finns 

det inget egentligt samarbete i styrningsarbetet. Det privata konsortiet sköter den operationella 

styrningen på egenhand. Staten ser till så att avtalet följs och att villkorslånet betalas tillbaka.  

 

Den här lösningen har gått så långt åt ena sidan då man har lagt allt på den privata 

sidan, så det kräver inte så mycket samarbete egentligen. AIAB har enligt avtalet 

rätt att få insyn i vissa frågor och förhandla om vissa frågor, refinansiering och 

annat. 
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         Jansson Westin, Revisionsdirektör, Riksrevisionsverket  

 

Det finns ingenting som tyder på att konsortiet inte skött sina åtaganden under de åren som 

projektet hittills pågått. U. Lundin hävdar att konsortiet driver den operationella verksamheten 

på att sätt som är långt mycket mer effektivt än övriga aktörer på den svenska 

järnvägsmarknaden.  

 

De gör sådana due dilligence analyser varje år, Och varje år så tar de en ny grej. 

Ett år så kanske de granskar hur man sköter marknadsföringen, ett annat år hur 

man sköter underhållet av rullande materiell. Då går de in på skruv- och 

mutternivå och verkligen kollar allt, hur kontrakt med städerskor är skrivna, alla 

sådana detaljer. Så att de har en otrolig kontroll ifrån långivarna, som riskerar sina 

pengar, att de sköter sig. Och det finns inte i offentlig sektor. 
Nilsson, Professor i transportekonomi, 

VTI 
 

Även om det finns en enighet om att det privata konsortiet har skött sin verksamhet på ett 

fungerade sätt så är det inte konstigt då de tilldelats ett antal privilegier och undantag ifrån 

staten. 

 

Man gör väldigt mycket undantag för konsortiet. När det nu kommer EU-

lagstiftning så ändrar man och gör undantag… hur svårt är det för konsortiet att 

lyckas om man har förkörsrätt, 4 till 6 tåg i timmen, och om det händer något på 

banan så är man prioriterad. De är alltid i tid. Allting fungerar. Är det så svårt att 

vara det om man har dessa villkor? 
      Weinholt, Revisor, Riksrevisionsverket 

 

Den makroekonomiska risken är alltid en faktor i kontrakt med långa löptider. Intervjustudien 

visar på att politiska regibyten inte upplevs vara en risk som påverkar projektets 

förutsättningar även om det fanns en incident på 90-talet då en nytillsatt socialdemokratisk 

regering såg över möjligheterna att köpa ut konsortiet, men det skulle, enligt avtalet, bli 

alldeles för dyrtför regeringen att köpa ut den privata aktören ur kontraktet, då de i så fall 

skulle ha rättigheter till ersättning motsvarande all framtida intäkt under kontraktets löptid.  
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Intervjustudien visar även på att konsortiet varit generösa med att upplåta tåglägen till all 

annan trafik som ansökt om att få köra på banan. Detta menar U. Lundin är något som de inte 

är tvingade att göra, utan någonting som de gör av egen vilja. 

 

I praktiken är det så att alla som har sökt tåglägen på Arlandabanan har fått sina 

tåglägen 
         Lundin, VD, AIAB 
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5.	Analys	

Följande avsnitt ämnar till att besvara studiens forskningsfrågor med utgångpunkt ifrån en 

analys av den empiriska studien. Avsnittet inleds med en redogörelse av analysen 

utgångspunkt. Detta följs utav en presentation av respektive forskningsfråga. 

5.1	Analysens	utgångspunkt	

Analysens utgångspunkt är att utifrån studiens syfte undersöka hur staten agerar för att 

uppfylla de övergripande transportpolitiska målen i Arlandabaneprojektet samt att undersöka 

hur staten bedriver målstyrning i projektet och vad kontraktsstrukturen innebär för den statliga 

målstyrningen. Analysmodellen är baserad på studiens teoretiska referensram som har 

kopplats till den empiriska studien. 

 

Lewis (2001) menar på att ett fungerade OPS kräver tydliga specifikationer om vad som ska 

uppnås. Det är därmed viktigt vid bildandet av ett OPS att förtydliga vad projektet ska leda 

till.  För att kunna uppnå detta krävs det tydliga formuleringar av målsättningar. Både 

Hofstede (1981) och Rombach (1991) menar att det krävs att mål både är mätbara och tydliga 

för att målstyrningen ska fungera. Därmed är det viktigt att reda ut vilka intentioner staten 

hade med projektet och ifall dessa intentioner var möjliga att uppnå med hjälp av statlig 

målstyrning.  

5.2	Hur	bedrivs	statlig	målstyrning	i	Arlandabaneprojektet?	

5.2.1	Statens	intentioner	med	Arlandabaneprojektet	

För att förstå Arlandaprojektets utformning menar J. Hultén att det är viktigt att komma ihåg 

hur samhällsdebatten gick i slutet på 80-talet och i början av 90-talet. Han menar på att tilltron 

till den privata sektorns förmåga att effektivt utföra projekt var hög medan den offentliga 

sektorns var betydligt lägre. Denna tilltro är något som stöds av Linders (1999) forskning som 

visar på att den privata sektorn har en bättre förmåga att leverera projekt av hög kvalitet 

jämfört med den offentliga.  
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Oklara	anledningar	till	byggnationen	

Leiringer (2003) menar på att det kring ett OPS-projekt behöver funderas över om det ska 

vara ett. s.k. core- eller non-core-projekt. I fallet Arlandabanan innebär det att fundera kring 

om projektet ska vara ett alternativ för samtliga medborgare eller enbart för den del av 

medborgarna som har möjligheten att betala det förhållandevis höga priset. Enligt vår 

intervjustudie tolkar vi det som att projektet genomfördes för att fler skulle nyttja tjänsten och 

att det skulle leda till en ökad samhällsnytta. Ortiz & Buxbaum (2008) hävdar att privat ägd 

infrastruktur leder till högre priser för användarna. Nilsson et. al. (2004) poängterar att privat 

styrd infrastruktur generellt bidrar till en bättre kvalitet på tjänsten, men det kommer med ett 

högre pris. Därför kan inte kvaliteten vara för hög jämfört med annan trafik, det leder till 

omotiverat höga priser.  

 

AIAB har genomfört undersökningar angående kundnöjdheten bland resenärerna på Arlanda 

flygplats. Undersökningen visade på att tågresenärer var nöjdast och de privata konsortiets 

resenärer var nöjdast bland samtliga tågoperatörer. Detta indikerar på att den grupp resenärer 

som har råd eller är villiga att betala det höga priset för tjänsten upplever att den håller god 

kvalitet, men att en majoritet av resenärerna väljer bort tåget, vilket får negativa konsekvenser 

för samhällsnyttan. AIAB:s (2015) egna siffror visar på att knappt en fjärdedel av resenärerna 

mellan Stockholm och Arlanda väljer tåget. Projektet har snarare fungerat som ett non-core 

projekt då det är en dyr tjänst som nyttjas av de som har råd. Därmed blir tjänsten inget som 

underlättar för staten att uppfylla långsiktiga miljö- och hållbarhetsmål för trafiken.  

 

U. Lundin är av åsikten att Arlandabanan är som vilken kommersiell produkt eller tjänst som 

helst och att billigare alternativ är flertaliga. Enligt U. Lundins definition går det att tolka det 

som att han ser projektet som ett non-core projekt som är ämnat för de som anser priset vara 

motiverat för tjänsten.   

 

Att Arlandabaneprojektet ska fungera som ett core-projekt men snarare fungerar som non 

core-projekt gör att det blir svårare för allmänheten att förstå sig på projektet. Leiringers 

(2003) menar på att allmänheten är en viktig intressent i offentliga infrastrukturprojekt. Ett 

projekt måste efterfrågas av allmänheten för att ett projekt ska vara värt att investera i. Detta 
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tenderar till att bli problematiskt i det här fallet då projektet endast nyttjas av vissa 

samhällsmedborgare. 

Edelenbos (1999) beskriver just vikten av att involvera allmänheten i beslutsprocessen för att 

minska klyftan mellan politikerna och medborgarna. Vi ser inga indikationer i den empiriska 

studien på att staten var intresserade av att inkludera allmänheten i beslutsprocessen av 

Arlandabaneprojektet. Vi menar på att staten var mer angelägen om att få projektet genomfört 

än att uppfylla de statliga mål som svensk infrastruktur grundar sig på. Det kan vara 

anledningen till att staten inte involverade allmänheten i projektet. 

 

Jämfört med traditionellt finansierade infrastrukturprojekt är insynsbegränsningen i 

Arlandabaneprojektet märkbar. Det är svårt för allmänheten att förstå projektstrukturen. Det 

som är känt för allmänheten är att det har byggts ett förhållandevis dyrt transportsätt till och 

från Arlanda flygplats som delvis är finansierad med statliga medel. Som J. Hultén menar så 

finns det fog för allmänheten att kritisera projektets egentliga samhällsnytta. Oavsett hur 

mycket staten har betalat så har man skjutit kostnader på framtiden, vilket är annorlunda 

gentemot traditionellt upphandlade projekt, som är direkt avskrivande mot statsbudgeten. 

Detta gör det svårt för allmänheten att förstå varför det är så pass dyrt att nyttja ett projekt 

som delvis är statligt finansierat. 

De	statliga	målen	

Ett mål för staten med projektet var att förändra den svenska tågmarknaden. Man hade 

ambitioner om att prova något nytt och få in nya aktörer på marknaden. Inom den privata 

sektorn finns det enligt Tidd et. al. (2001) väldigt få företag som kan överleva utan att 

förbättra sina prestationer. Leiringer (2003) menar att innovation kan vara respons på ett 

aktuellt problem eller ett förutspått framtida problem, som kan förändra förhållandena på en 

marknad. Lundvall & von Utfall Danielsson (2014) menar dessutom på att OPS är ett exempel 

på en upphandlingsform som kan bidra med innovation till den offentliga sektorn. Vi anser, 

utifrån den empiriska studien, att samarbete med den privata sektorn ger förutsättningarna för 

att främja statliga mål om att förändra den svenska tågtrafiken p.g.a. dess möjligheter till nya 

flexibla projektlösningar. Utifrån denna aspekt menar vi på att staten gjorde ett motiverat val 

av OPS som finansieringsform. 
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Den empiriska studien indikerar på att det privata konsortiet har tvingats till att vara 

innovativa för att skapa lönsamhet i verksamheten. Ett exempel på detta är den 

anmärkningsvärda kostnadskontroll som de bedriver. Det finns dock inga tydliga indikationer 

på att den privata aktörens innovationsarbete har påverkat och utvecklat den statliga 

järnvägsverksamheten. Snarare har den privata aktörens innovationsarbete enbart utvecklat 

deras egen verksamhet. Detta grundar sig främst i den hårda kostnadskontroll som bedrivs 

utav deras långivare, som enbart är intresserade av en så hög avkastning som möjligt på sina 

investeringar. Vi anser därmed att något betydande innovationsbidrag som staten har kunnat 

använda sig utav har uteblivit i Arlandabaneprojektet.  

 

Förutom att förändra tågmarknaden så har staten andra övergripande transportpolitiska mål. 

Åsikterna kring huruvida projektmålen även ska inkludera de målen och hur väl dessa mål 

uppfylls är i vår studie delade. I detta avseende så ser vi en tydlig skillnad mellan 

representanter ifrån statens ansvariga delegater kontra experter och forskare. Statens delegater 

menar på att projektmålen i Arlandabaneprojektet står utanför de transportpolitiska målen och 

handlar om att dels följa upp att den privata aktören håller sig till avtalet och dels att de 

planenligt betalar tillbaka på villkorslånet. Experterna och forskarna i intervjustudien menar 

istället på att projektet även inkluderar större mål, som kan relateras till de transportpolitiska 

målen. De menar att projektmålen är att Arlandabanan även ska bidra till samhällsnyttan och 

vara både en ekonomiskt och miljömässigt hållbar infrastrukturlösning, något som även 

påpekas i AIAB:s (2015) hållbarhetsredovsining. Faktumet att det finns skrivet i AIAB:s 

hållbarhetsredovisning tycker vi tydligt pekar på att det också är ett mål för hela projektet.  

Statens	tvetydliga	mål		

De olika statliga instanserna har också diversifierade intressen, sett till vilken roll de har i 

projektet. Detta gör staten till en mångsidig och komplex aktör. Vilket styrks av Klijn (2003) 

som menar att ett problem för den offentliga sektorn i interorganisatoriska samarbeten är 

organisationens hierarkiska struktur med varierande instanser med olika arbetssätt, policys 

och preferenser. Medan AIAB har ovan nämnda mål, så ligger Riksgäldskontorets intresse i 

projektet att få villkorslånet avbetalat. Trafikverket arbetar mot långsiktigt hållbara mål för 

svensk infrastruktur och ser snarare på projektet ur ett samhällsnyttoperspektiv än ur ett 

finansiellt perspektiv.  
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Drucker (1976) menar på den offentliga sektorn ofta har flera olika mål som inte är förenliga, 

vilket komplicerar målstyrningen. De statligt ansvariga delegaterna ligger inte under samma 

departement. Riksgäldskontoret ligger under Finansdepartementet, medan AIAB ligger under 

Näringsdepartementet. Då de inte ligger under samma departement finns det inte någon 

samständighet i målbilder mellan dem, något som även vår empiriska studie visar på. 

 

Badawys (1976) studie menar på att en förutsättning för att målstyrning ska fungera i en 

organisation är att det finns en vilja ifrån den högsta instansen i organisationen att bedriva 

målstyrning. Regeringen har inte satt något tydligt övergripande mål som ska gälla för 

Arlandabanan, och det finns därmed inget gemensamt mål som ska gälla för samtliga av de 

statliga instanserna. Istället jobbar de olika instanserna mot egna mål. Regeringens avsaknad 

av tydliga och kvantifierbara mål tenderar till en ökad diversifiering mellan de olika statliga 

delegatens målbilder. 

Kommersiella	mål	styr	projektet	

Det privata konsortiet har ett tydligt mål om att vinstmaximera sin verksamhet, vilket är helt 

förenligt med Merchant & Van der Stedes (2012) definition som beskriver den privata 

sektorns främsta mål som att generera avkastning till sina ägare. Den empiriska studien visar 

även på att staten, enligt kontraktet som tecknades 1995, har gett det privata konsortiet 

incitament till att vinstmaximera genom att de tillgivits ensamrätt till banan och rätten till fri 

prissättning.  

 

Vår intervjustudie visar också på att det är de företagsekonomiska målen som styr projektet. 

Det finns ett beroendesamband mellan Riksgäldskontoret och den privata aktören, ju bättre 

det går för den privata aktören desto snabbare får de tillbaka sitt lån. Även staten tjänar 

finansiellt på att det går bra för den privata aktören i form av potentiella royaltybetalningar 

men det har ingen direkt påverkan på samhällsnyttan. Ett exempel på att statens 

transportpolitiska mål får stå tillbaka till förmån för de kommersiella målen är att det faktum 

att Arlandabanan försvårar det för Uppsalas länstrafik att uppfylla sina hållbarhetsmål. Med 

tanke på att AIAB, i sin hållbarhetsredovisning, har formulerat att statens övergripande mål är 

att jobba för att Arlandabanan långsiktigt ska bidra till en ekonomiskt- och miljömässigt 
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hållbar utveckling i Mälardalen, så blir det extra tydligt i det här fallet att staten inte kan 

arbeta mot det målet. Det är det privata målen som går först, och därmed finns det inte 

möjlighet för staten att styra mot sina mål. Detta ser vi som en tydlig indikation på att det 

finns komplikationer i Arlandabaneprojektets bidrag till utvecklingen av tågtrafiken i 

regionen. 

5.2.2	Förutsättningar	för	statlig	målstyrning	

Det finns en tydlig koppling mellan den statliga styrningen i projektet och Mushkats (1982) 

studie, som menar att det är svårt att implementera målstyrning inom offentlig sektors 

verksamhet. Som tidigare nämnt så menar Lewis (2001) på att ett fungerade OPS kräver 

tydliga specifikationer om vad som ska uppnås. Det är därmed viktigt vid bildandet av ett 

OPS att förtydliga vad projektet ska leda till. Statens långsiktiga projektmål är både otydliga 

och omöjliga att kvantifiera och avsikten med projektet är inte självklar.  För den privata 

sektorn är målen typiska företagsekonomiska mål, och vår empiristudie har uppvisat att det är 

de företagsekonomiska målen som kommit att gälla i projektet. Det privata konsortiet bedriver 

en fri prissättning och en enkelbiljett kostar 260 kronor, vilket är ett betydligt högre pris 

jämfört med andra transportsätt. Detta är något som vi varken anser gynnar statens mål om 

ökad samhällsnytta eller målen om en långsiktigt hållbar transportinfrastruktur. Enligt vår 

mening saknas det incitament för resenärer att välja, det mest miljövänliga alternativet mellan 

Stockholm och Arlanda, vilket är tåget.  

 

OECD hävdar att förutsättningarna för att ingå i ett OPS-samarbete ska vara att den offentliga 

sektorns kvalitetsmål kan beaktas samtidigt som den privata sektorns vinstmål tillgodoses. I 

detta fall har dock inte staten möjligheten att bedriva målstyrning i projektet, då de har gett 

den privata aktören ensamrätt till trafiken på banan. I Arlandabaneprojektet tenderar staten att 

ha förhandlat bort sina möjligheter till att bedriva en effektiv målstyrning redan i 

förhandlingsfasen för avtalet. Staten valde dock att anlita lämplig expertis vid 

förhandlingarna, i form av förhandlingsmän med goda insikter i kontraktsupprättning mellan 

offentlig och privat sektor. Därmed anser vi inte att anledningen till att staten gav upp sina 

möjligheter till effektiv styrning berodde på att förhandlingen genomfördes på ett 

ofördelaktigt sätt för staten. Problemet låg snarare i att staten hade väldigt otydliga och oklara 

mål. Det fanns ingen klar uppfattning om vad som skulle uppnås och det var framför allt 
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väldigt svårt att kvantifiera målen. Därmed är det svårt att göra målen mätbara, vilket är en 

förutsättning för en effektiv målstyrning enligt både Hofstede (1981) och Rombach (1991).  

 

Eisenhardt (1985) menar att en organisation kan fungera trots skiljaktigheter i mål, om 

prestationsmätningen är tydlig. Dock så förespråkar hon att strukturer bör utformas så att 

prestationen går att mäta. Detta är omöjligt i detta fall med de mål som staten har formulerat 

för projektet. Ytterligare en aspekt till att statlig målstyrning är svår att bedriva i 

Arlandabaneprojektet är det faktum att det i projektet finns flera statliga instanser involverade 

med tydligt diversifierade ansvarsområden. Vi anser det, under dessa förutsättningar, vara 

svårt att bedriva en koordinerad målstyrning då de olika delegaterna och departementen har 

olika interna mål.  

5.3	Hur	påverkar	kontraktsstrukturen	statens	måluppfyllelse	i	

Arlandabaneprojektet?	

Ortiz & Buxbaum (2008) menar på att OPS-kontrakt karaktäriseras av långa kontrakt och 

deras studie visar på att det saknas erfarenhet inom den offentliga sektorn att arbeta med 

denna typ av kontrakt. Akintoye et. al. (2011) hävdar att OPS-kontrakt är betydligt mer 

komplexa än avtal vid traditionell upphandling. Avtalet i Arlandaprojektet är långt, då det 

löper över 45 år.   

5.3.1	Arlandabanan	-	en	beställar-utförarrelation	

Flertalet intervjupersoner beskriver den statliga projektrollen som en beställarroll medan den 

privata aktörens roll definieras som en utförarroll. Både Fama (1980) och Eisenhardt (1985) 

hävdar att en klassisk beställar-utförarrelation är uppbyggd kring kontrakt. Det stämmer väl 

överens med Arlandabaneprojektet som ett oerhört kontraktstyrt projekt där staten som 

beställare i stor utsträckning måste förlita sig på kontraktet. Forskningen menar på att 

beställarens motiv är att de anser sig sakna tid, kompetens eller resurser för att genomföra ett 

åtagande på egen hand och väljer därför att kontraktera en annan part. Denna definition anser 

vi kan härledas till de statliga motiven med Arlandabaneprojektet, då de begränsade statliga 

finanserna på 90-talet, enligt vår empiri, nämns som en anledning till att projektet 

genomfördes och att man ville skapa förutsättningarna för att få tillåtelse att bygga en tredje 
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landningsbana på flygplatsen. Även motivet att förändra den svenska tågmarknaden kan 

knytas till detta, då det i många avseenden krävdes en kompetens som inte staten själva besatt.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med en kontraktsbaserad beställar-utförarrelation. I 

fallet med Arlandabanan finns det, ur ett statligt perspektiv, flera positiva aspekter att nämna. 

En av dessa är konsortiets hårda restriktioner gällande trafikering, punktlighet och hastighet, 

som gäller året om, oavsett omständigheter. Kontraktet, i kombination med att konsortiet 

bedriver en tillståndsbaserad verksamhet som bevakas av tillsynsmyndigheter, ger staten i 

detta avseende ett starkt skyddsnät. Detta innebär att staten har ett utbrett skydd mot att det 

privata konsortiet utför vad som krävs av dem enligt kontraktet. Dessa faktorer gör att staten 

kan vara säkra på att tågen går när de ska, utifrån de premisser som bestämts i kontraktet. Ur 

detta perspektiv påverkas den statliga måluppfyllelsen positivt.  

5.3.2	Avtalsförhandlingen	

En förutsättning för att kunna påverka målstyrningen ifrån statens sida är främst att man 

tydligt vet vad man vill uppnå. Om staten har en tydlig bild av vad som eftersträvas med ett 

projekt är nästa förutsättning att man har tillräcklig kompetens för att förhandla så att man kan 

påverka projektutvecklingen i den önskad riktning. Staten gick in i förhandlingarna utan 

tydliga mål att utgå ifrån. När man satte sig vid förhandlingarna, och målen inte var konkreta, 

och inte möjliga att kvantifiera skapade man sig sämre förutsättningar gentemot motparten då 

förhandlingarna väl startade. Detta för att motparten hade tydliga mål med vad de ville uppnå 

med projektsamarbetet.  

 

Att dra nytta av kompetensskillnader är enligt forskningen ett utav huvudincitamenten för 

staten att ingå i ett OPS, då man kan utnyttja den privata sektorns kompetens. 

Kompetensskillnader mellan parterna medför dock även andra typer av projektrisker som inte 

existerar i traditionellt upphandlade projekt. I Arlandabaneprojektet blev det tydligt redan i ett 

tidigt skede då avtalet mellan parterna skulle förhandlas fram. Förutom att kompetensen är 

annorlunda mellan parterna menar Koppenjan (2001) på att även kulturella skillnader mellan 

offentlig och privat sektor är något som ska beaktas vid samarbete. Det har visat sig i den 

empiriska studien att den offentliga sektorn inte har någon större erfarenhet av att förhandla 

med den privata sektorn under de premisser som infattas i ett OPS. Studien visar även på 
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riskerna för att representanterna från offentlig respektive privat sektor talar olika språk, vilket 

tenderar till att ha varit en av förklaringarna till en del av oklarheterna i kontraktet. 

Williamson (2005) menar att det krävs tillräcklig kunskap om förutsättningarna vid 

kontraktskrivandet för att undvika ett ofördelaktigt avtal för den offentliga aktören. Parterna i 

en interorganisatorisk relation vill, i så stor utsträckning som möjligt, forma samarbetet utefter 

hur den egna organisationen är formad och utefter sitt egna perspektiv. Vid tiden för 

förhandling måste man som offentlig aktör veta precis vad man vill ha ut av projektet. Det 

fanns en medvetenhet kring hur viktig förhandlingsdelen var i Arlandabaneprojektet då man 

tog hjälp av en erfaren förhandlare som arbetat inom den privata sektorn och tidigare hade 

förhandlat med staten. Denna lösning tenderar till att ha underlättat statens möjligheter att 

undvika ett ofördelaktigt framförhandlat avtal, men man led som ovan nämnt av att man inte 

hade en lika klar bild av vad man ville få ut av samarbetet. 

 

Å. Weinholt menar dock att den privata aktören har högre kompetens gällande kontraktet. Ett 

exempel på när detta har varit tydligt var när de valde att använda sig utav en räntesnurra för 

att skjuta upp avbetalningen på villkorslånet till staten. Detta ärende gick senare till domstol 

men domstolen beslutade att inget avtalsbrott hade begåtts. Detta är ett exempel på det 

kunskapsöverläge den privata aktören innehar och kan utnyttja fram tills dess att staten 

upptäcker det. Skillnaden i kompetens tenderar till att vara en betydande risk för staten 

gällande att kunna uppnå sina mål i Arlandabaneprojektet.  

 

Själva förhandlingsdelen i projektet har varit en kritisk aspekt för den statliga målstyrningen. 

Trots att staten anlitade kompetent personal för sköta sina förhandlingar så har den privata 

aktören haft kunskapsövertag gällande att förstå kontraktet som de kunnat utnyttja till sin 

fördel. Det i kombination med att staten hade en otydlig målbild jämfört med den privata 

sektorns målbild gav den privata aktören en stor fördel i förhandlingarna. 

5.3.3	Kontraktets	styrka	

Staten är, enligt avtalet, i stor utsträckning bunden till kontraktet och behöver inte oroa sig 

över den privata aktörens finansiella status. Om det privata konsortiet skulle gå i konkurs 

skulle staten ta över banan och bara förlora det resterande beloppet av villkorslånet som man 

ännu inte fått tillbaka. Detta ger staten en stark tilltro till kontraktet. 
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Flera forskare poängterar vikten av tillit inom interorganisatoriska samarbeten. Nooteboom et. 

al. (1997) menar i sin forskning på att tillit är särskilt viktig när osäkerheten i ett projekt är 

hög och när parterna står i en beroendeställning till varandra. Detta för att det finns en 

kontraktsrisk mellan parterna. Staten överlämnar i projektet ansvaret för konstruktion och 

operationell verksamhet till den privata aktören. Detta indikerar på att staten i stor 

utsträckning är beroende av att konsortiet agerar som förväntat. Även Jacobson & Choi 

(2008) menar i sin studie på att viljan att kompromissa, respekt mot den andra parten och en 

hög grad av tillit är faktorer som ger positiva effekter på projektresultatet.  

 

Enligt Sakos (1992) separering av tillit i tre kategorier tenderar Arlandabaneprojektet att i hög 

utsträckning präglas av contractual trust. Parterna tenderar till att i mycket hög grad förlita sig 

på kontraktet och att rättsliga påföljder drabbar den part som inte förhåller sig till avtalet. 

Enligt Sako (1992) innebär det att ju högre grad av contractual trust det finns mellan 

partnerna desto mindre är behovet av relationer och informationsutbyte. Den empiriska 

studien visar inga tydliga indikationer på att det, ifrån statens sida, finns något tvivel kring att 

det skulle saknas tillräcklig kompetens hos den privata aktören. Detta innebär att det skulle 

vara svårt att hävda att competence trust inte skulle vara hög. Den empiriska studien visar 

även på att den privata aktören har bidragit till en hög grad av goodwill trust i 

projektsamarbetet. Den empiriska studien visar på att, i ett flertal fall har konsortiet utfört mer 

än vad som förväntats av dem. Detta redogör U. Lundin för då han berättar att det privata 

konsortiet kostade på sig en användarvänligare lösning för stationen på flygplatsen än vad 

staten krävde. Han beskriver även att konsortiet inte heller har nekat någon operatör som 

ansökt på tågläge på banan, vilket de inte har någon skyldighet till enligt avtalet att tillåta. 

Detta anser vi visar på att kontraktsrelationen har präglats av en stark goodwill trust. 

 

Såldes visar intervjustudien inga tendenser till att tilliten mellan parterna är låg, men det är 

heller ingenting som, enligt vår studie, har varit en betydande faktor i projektet. Tilliten i 

projektet är nämligen i praktiken kopplad till kontraktet. Det tenderar till att vara i 

kompetensen kring kontraktet som mycket av både projektriskerna och möjligheterna till 

målstyrning och måluppfyllelse finns. Detta indikerar på att partnerskapet är starkt kopplat till 

kontraktet. Trots att det verkar finnas en stark tillit så är det ingenting som våra 



84 
 

intervjupersoner sett som en nödvändighet då kontraktet förväntas täcka för alla oenigheter 

som kan dyka upp. De säger också att det inte finns något egentligt samarbete mellan 

parterna, utan att det handlar om att de båda parterna arbetar separerat efter vad som är 

beslutat enligt avtalet.  

5.3.4	Kontraktets	längd	-	den	största	risken	

Teisman & Klijn (2003) menar på att det är omöjligt att skriva heltäckande OPS-

kontrakt.  Das (2006) menar på att i långtgående kontrakt kommer beslut som fattas vid 

kontraktuppgörelsen ha konsekvenser i framtiden. Därför menar han på att är viktigt att ha i 

åtanke om hur efterfrågan kan komma att se ut i framtiden vid uppsättning av mål. Vår empiri 

visar flera exempel på när oförutsägbara händelser skett som påverkat flygtrafiken negativt 

och även därför målen om antalet som resande med Arlandabanan, vilket är negativt för 

samhällsnyttan. Här ser man exempel på faktorer som påverkar projektet allvarligt utan att 

staten har någon möjlighet att utföra åtgärder då man gett det operativa ansvaret till den 

privata aktören. 

 

Längden på avtalet sträcker sig över 45 år.  Avtalet är oerhört komplext och omfattande. Vår 

empiriska studie visar på att statens enskilt största risk i projektet är längden på avtalet vilket 

både Loosemore (2006) och Akintoye et. al. (2011)  teorier framhäver som en betydande risk 

för staten i ett OPS-projekt. De menar att komplexiteten och osäkerheten i riskprognoserna för 

långa kontrakt är hög. Aktintoye et. al. (2011) menar också på att varken offentlig eller privat 

sektor uppskattar osäkerhet. Att vara uppbunden till en 45 årigt kontrakt tenderar till att vara 

förenat med onödig risk.  

Omförhandlingsmöjligheter	

Omförhandlingar visar sig att vara en viktig aspekt i den statliga målstyrningen av OPS. 

Åsikterna i intervjustudien angående statens omförhandlingsmöjligheter i projektet är 

splittrade. J-E. Nilsson har en tydlig bild att omförhandlingar ifrån statens sida sänder fel 

signaler och om det går dåligt med den operationella verksamheten så ska den privata aktören 

reda ut det utan statlig involvering. Riksrevisionsverket är av en annan åsikt och menar på att 

staten har ett behov av att ha möjligheten till omförhandling. Detta för att kunna påverka 

oförutsedda framtida förutsättningar och att slippa stå bakbundna om förutsättningarna för 
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staten skulle försämras. Nilsson et. al. (2004) menar på att ett OPS, ur ett juridiskt perspektiv, 

är en upphandlingsform med en långsiktig karaktär. Arlandabaneprojektet är starkt kopplat till 

kontraktet som är kärnan i projektet. Kontraktets centrala ställning i projektet tenderar till att 

mindre samarbete utövas. Kontraktsstrukturen bidrar till att parterna står på varsin sida med 

tydligt separerade ansvarsområden.  

 

Kontraktets syfte är att täcka upp för framtida kostnader och risker. Vi anser det 

anmärkningsvärt att svenska staten inte inkluderat möjligheten till omförhandling utifrån 

ovanstående premisser. Det är svårt att inte argumentera för att en kontraktslösning på 45 år 

medför stora potentiella makroekonomiska risker som motiverar omförhandlingsmöjligheter. 

Hur sådana omförhandlingsmöjligheter skulle se ut är givetvis mycket svårt att spekulera 

kring, då mycket av det som står i kontraktet inte är tillgängligt för allmänheten. Men att det 

borde finnas någon form av möjlighet till omförhandling menar vi ä en viktig aspekt för att 

kunna påverka projektet i önskad riktning. Det är tydligt att det är viktigt för staten att, precis 

som J-E. Nilsson menar, förhålla sig till kontraktet och låta den privata aktören bedriva sin 

operationella verksamhet utan statliga invändningar. Detta med all rätt, med tanke på all den 

risk som den privata aktören tagit på sig, men längden på kontraktet motiverar ändå att det 

borde funnits möjlighet till någon form av omförhandlingar vid någon viss given tidpunkt 

under kontraktets löptid. Framför allt då man gick in i förhandlingarna utan en riktigt tydlig 

målbild. 

5.3.5	Brister	i	kontraktet	

Nilsson et. al. (2004) menar på att staten ofta har svårt att precisera vad som efterfrågas vid 

upphandlingar. Vad det gäller Arlandabaneprojektet så specificerade aldrig staten hur de ville 

att stationerna och perrongerna skulle utformas. Resultatet blev att de inte byggdes enligt 

svensk standard, vilket A. Jansson Westin menar på skapar oklarheter kring hur trafikeringen 

på banan ska utformas efter det att kontraktet har löpt ut.  

 

Das (2006) studie visar på att vid långtgående kontrakt får besluten som fattas konsekvenser i 

framtiden. Ett annat tydligt exempel på detta är att staten i kontraktet inte klargjort i vilket 

skick banan ska vara i vid kontraktsslutet. Formuleringen i kontraktet är att banan ska vara i 

ett ”ordningsamt skick”, vilket kan tolkas som aningen subjektivt. Denna otydliga formulering 
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kan leda till att Arlandabanan vid överlämnandet är i ett skick som enligt kontraktet är 

godkänt men som trots detta kan komma att kräva en restaurering för statens räkning. 

Dessutom finns det oklarheter kring faktumet att banan inte är byggd för att vara anpassad till 

det övriga svenska järnvägssystemet. Om det av staten kommer att krävas en ombyggnation 

av stationerna kan det komma kosta staten mycket pengar, vilket är kostnader som hade 

kunnat ha undvikits vid en tydligare kontraktsformulering. Enligt Lammam et. al. (2013) 

existerar även en risk för att konkurrensen på marknaden försämras med en OPS-lösning. Det 

här är något som är tydligt i projektet då vår empiristudie visar att den privata aktörens 

ensamrätt till trafiken har en lett till avsaknad av fri konkurrens. 
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6.	Slutsats	

Studiens syfte är att, utifrån en fallstudie av Arlandabaneprojektet, undersöka hur staten 

bedriver målstyrning i ett OPS-projekt. Studien syftar även till att undersöka hur 

kontraktsstrukturen i ett OPS påverkar den statliga måluppfyllelsen. 

 

● Hur bedrivs statlig målstyrning i Arlandabaneprojektet? 

● Vad innebär kontraktsstrukturen i Arlandabanan för den statliga målstyrningen? 

6.1	Hur	bedrivs	statlig	målstyrning	i	Arlandabaneprojektet?	

Vi anser att möjligheten till statlig målstyrning har brustit ur ett samhällsekonomiskt och 

långsiktigt hållbart perspektiv. Statens stora misstag var att de valde att gå in i ett projekt där 

de inte tydligt visste vad de ville uppnå. Med otydliga avsikter och oklara målbilder valde 

man att binda sig till ett långt kontrakt på 45 år med en aktör som hade en väldigt tydlig 

målbild. Staten försämrade därmed sina förutsättningar att kunna bedriva en effektiv 

målstyrning i projektet. Man verkar ha haft ett för stort fokus på att projektet skulle bli 

genomfört utan att egentligen veta vad man ville få ut av det.  
 

Ett av målen var att förändra den svenska järnvägsmarknaden genom att inkludera den privata 

sektorn. Det kompetensutbyte och möjligheten till innovation som ett OPS-samarbete kan 

bidra med har uteblivit i Arlandabaneprojektet. Innovationsutveckling har enbart skett inom 

den privata sektorn och denna innovation har inte överförts till staten. Även i detta avseende 

står staten bakbunden gällande att kunna styra utvecklingen, då de två parterna enligt 

kontraktet är tydligt separerade. 
 

Regeringen har inte visat några tendenser på att vilja bedriva någon målstyrning i projektet 

och då statens olika aktörer dessutom har olika intressen i projektet kompliceras 

förutsättningarna för statlig målstyrning. Även faktumet att statens ansvariga delegater tillhör 

olika departement försvårar för staten att bedriva målstyrning. Den otydliga målbilden är 

därmed inte den enda anledning som gör statlig målstyrning problematisk. 
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Staten förhandlade bort möjligheterna till att kunna bedriva fungerade målstyrning och idag, 

nästan 20 år efter det att avtalet slöts, har projektet utvecklat sig till att vara tvivelaktigt ur ett 

samhällsekonomiskt och transportpolitiskt perspektiv. Sett till den statliga målstyrningen av 

den operationella verksamheten finns det ett antal exempel på att det brister. Trafiken till 

flygplatsen från regionens andra större tätort, Uppsala, påverkas av de avtalsenliga 

stationsavgifterna som det privata konsortiet har rätt att ta ut. Detta har påverkat tågtrafiken 

negativt då allt fler resenärer väljer busstrafiken. Ur denna aspekt syns det att statens 

målstyrning av Arlandabanan misslyckats med att bidra till en samhällsekonomiskt hållbar 

infrastruktur i Mälardalen.  Tågresandet mellan Stockholm och Arlanda har inte ökat sina 

marknadsandelar samtidigt som biltrafiken har ökat. Detta går emot målen om en långsiktigt 

hållbar infrastruktur. 
 

Vi anser att det, utifrån denna fallstudie, i OPS-samarbeten finns en stor potential för att 

utveckla den statliga målstyrningen. Detta kräver en projektstruktur där parterna anser sig ha 

ett behov av att integrera. Det finns många fördelar för staten att lära sig mer om hur 

målstyrning bedrivs i den privata sektorn. Detta förutsätter att det finns tillräckliga incitament 

för att lära av varandra. I detta avseende brister OPS-strukturen i Arlandabaneprojektet. 

Parternas tydliga fördelning av ansvarsområden och projektets tydliga fokus på kommersiella 

målsättningar ger ingen av parterna några incitament till att samarbeta i någon högre 

utsträckning, vilket leder till att potentiella fördelar med OPS som kan utveckla och förbättra 

den statliga målstyrningen uteblir.  

 

Staten har ingått i ett långt avtal och tagit en mycket låg risk i både byggnationen och 

trafikeringen på banan. Därmed har staten avsagt sig möjligheterna till att bedriva en 

målstyrning mot de transportpolitiska målen. Förutsättningarna för en statlig målstyrning i 

Arlandabaneprojektet, i en transportpolitisk riktning, hade krävt tydliga och kvantifierbara 

mål ifrån regeringen som hade behövt genomsyra alla de ansvariga delegatens arbete och 

målbilder. Detta hade även behövt ett enhälligt och mätbart mål med tydliga 

prestationsbaserade incitament gentemot motparten. 
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6.2	 Vad	 innebär	 kontraktsstrukturen	 i	 Arlandabaneprojektet	

för	den	statliga	målstyrningen?	

Rollfördelningen mellan staten och den privata aktören i Arlandabaneprojektet är väldigt 

tydlig och separation av uppgifter är tydligt reglerad enligt kontraktet mellan parterna. 

Avsaknaden av kontinuerlig interaktion i projektet leder till att statens snarare förlitar sig till 

kontraktet än på en till stark tillit till den privata aktören. Att just tillit mellan parterna inte är 

något som ses som en nödvändighet i den valda projektstrukturen speglar hur tydligt knutna 

det båda partnerna är till kontraktet som finns emellan dem. Den tydliga separationen som 

finns mellan dem har gjort att det inte funnits något egentligt samarbete mellan parterna och 

det har även inneburit att staten inte har kunnat ta del av den innovation som det privata 

konsortiet har bedrivit, vilket var en av avsikterna med att ingå i ett OPS-samarbete.  
 

Det finns åtskilliga punkter som staten missade att förhandla om i kontraktet. Avseenden som 

kan tyckas vara uppenbara misstag såhär drygt 20 år senare. Trots att staten valde att anlita 

kompetenta förhandlingsmän vid kontraktsförhandlingarna så missade man att ta med flera 

viktiga aspekter som påverkar projektet under kontraktstidens gång. Bristen på tydliga och 

kvantifierade mål ifrån statens sida blev en stor nackdel när kontraktet förhandlades fram då 

motparten hade väldigt tydliga mål. Att kontraktet sträcker över 45 år gör risken för att staten 

inte kan uppfylla sina egentliga mål är stor. 

 

Vi hävdar att staten inte hade en långsiktig plan över hur projektet skulle utvecklas övertid 

och vad det skulle leda till. Ett tydligt exempel är att staten inte tydligt definierat i vilket skick 

banan ska överlämnas i vid avtalets slut. Den vaga definitionen “ett ordningsamt skick” kan 

juridiskt innebära att staten kommer att få spendera en del pengar på underhållningsarbete, 

vilket kommer att drabba staten finansiellt. Argumentet om statens låga kostnad för projektet 

bör i så fall ifrågasättas.  
 

Staten sa ifrån sig all involvering i själva utformningen av stationer och perronger. 

Konsekvenserna av detta är att de valda stationerna är kortare och perrongerna är högre än 

vad som är svensk standard. Inga av de tåg som körs på de svenska järnvägarna idag kommer 

att kunna använda dessa stationer. Förutsatt att samma tågmodeller som idag används för 
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svensk tågtrafik även i fortsättningen kommer att användas så kommer det att leda till att 

staten kommer att behöva bygga om stationerna efter avtalets slut. Annars kommer de inte att 

kunna använda dem för all offentlig trafik. Denna eventuella extra kostnad är en viktig aspekt 

som missades vid förhandlingen av kontraktet och som staten kan få betala dyrt för och går i 

så fall emot projektets samhällsekonomiska måluppfyllelse. Detta är ännu en aspekt som 

ifrågasätter statens totala projektkostnad. 
 

Till skillnad från staten så hade den privata aktören sina tydliga mål att förhålla sig till och de 

kunde därmed på ett betydligt enklare vis utforma ett kontrakt utefter sina premisser för att 

maximera möjligheten att uppnå sitt mål; att vinstmaximera. Staten hade ingen tydlig plan 

gällande vad som skulle uppnås, vilket skapar problem och konflikt med statliga 

transportpolitiska mål över tid. 
 

Följden har blivit att staten har suttit och fortfarande sitter bakbundna p.g.a. 

kontraktsstrukturen och kan inte, i någon större utsträckning, påverka sin målstyrning mot 

statligt förankrade mål. Det är de företagsekonomiska målen som styr projektet och konsortiet 

kommer alltid att vara prioriterade på banan, oavsett hur efterfrågan på svensk tågtrafik 

utvecklar sig framöver. Faktumet att staten inte heller förhandlade fram några möjligheter till 

omförhandlingar under kontraktets löptid har bidragit till den bakbundna situation som man 

idag sitter i, utan någon möjlighet att kunna förhandla, vilket vi menar att de verkligen borde 

ha garderat sig emot i ett så pass långt avtal. 
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7.	Diskussion	och	framtida	forskning	

Vi är av åsikten att Arlandabanan inte är ett lämpligt standardprojekt för eventuella framtida 

OPS-lösningar inom svensk transportinfrastruktur. Risktagandet har varit lågt, men inte 

optimalt i och med att man har överlåtit all operationell verksamhet till en annan aktör. Att 

under flertalet framtida decennier avtala bort sina möjligheter att styra ett projekt som går i en 

riktning som står i konflikt med de övergripande transportpolitiska målen, visar på att ett för 

lågt statligt risktagande i OPS-projekt medför flertalet negativa påföljder. Dessutom medför 

långa kontrakt utan omförhandlingsmöjligheter flertalet oklarheter för projektets framtida 

utveckling.  
 

Vi anser att OPS-projekt är ett attraktivt alternativ för framtida infrastrukturprojekt i Sverige. 

Men utbytet med den privata aktören måste vara större än vad det är och har varit i 

Arlandabaneprojektet. Staten måste i framtida statliga projekt förhandla fram 

omförhandlingsmöjligheter för att undvika konsekvenser för framtida oförutsägbara 

händelser.  
 

Vi är även av åsikten att staten vid upprättandet av OPS-kontrakt tydligt måste ha klargjort 

vad man vill uppnå med projektet. Därefter måste tydliga och kvantifierbara mål sättas som 

enkelt går att mäta. Det krävs även att staten grundligt utreder ett statligt finansierat alternativ 

för att sedan jämföra det mot det aktuella OPS-alternativet. När tydliga och mätbara mål har 

definierats gäller det för staten att skapa incitament för den privata aktören att arbeta efter. 

Privata kommersiella mål som går i linje med de övergripande statliga målen bör utformas. 

Incitamentsystemen bör förslagsvis baseras på marknadsandelar. Det privata konsortiet i 

Arlandabaneprojektet utgår enbart ifrån vinstmaximerade mål som optimeras utifrån en fri 

prissättning. I en sådan projektlösning är det svårt att skapa andra incitament som är förenliga 

med de transportpolitiska målen. 
 

Vi ser ett stort behov av mer forskning om hur staten kan upprätta tydliga och mätbara mål 

som samtidigt kan förena kommersiella mål med övergripande statliga mål i ett OPS-projekt. 

Vi efterfrågar även forskning kring hur statliga incitamentsystem kan skapas och inrättas för 

att statliga mål ska tillgodoses. Vi anser även att forskning kring hur modeller kan utformas 

för hur staten samtidigt kan få ett större kunskapsutbyte i samarbete med den privata sektorn i 
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form av kompetens och kostnadseffektivisering är nödvändig. Vi ser även ett behov av 

forskning kring statligt agerande vid upprättandet av långa kontrakt med privat sektor. Vi 

upplever också att det saknas forskning kring OPS-projekt, ur ett svenskt perspektiv, som tar 

hänsyn till den svenska samhällsstrukturen och det svenska förhållningssättet till statlig 

finansiering. 

7.1	Forskningsbidrag	

Denna studie riktar sig främst till den som vill lära sig och förstå hur förutsättningarna för 

statlig målstyrning i ett OPS-projekt ser ut. Studien riktar sig även till den som vill förstå vad 

omfattande och långa OPS-kontrakt innebär för den statliga målstyrningen. Studien redogör 

för både OPS-projekts potentiella fördelar och dess risker för staten ur ett 

målstyrningsperspektiv. Denna uppsats redogör även för ett antal motiv till att välja en OPS-

lösning för infrastrukturprojekt. Studien har applicerat teorier kring målstyrning av OPS-

projekt på Arlandabaneprojektet, ett projekt som innefattar stora begränsningar för att 

uppfylla övergripande transportpolitiska mål. Uppsatsen belyser utifrån fallstudien vikten av 

att staten sätter tydliga och mätbara mål för ett OPS-projekt redan vid projektförhandlingarna. 

Denna studie visar även vikten av att det, ifrån statens sida, är av stor vikt att förstå 

innebörden av långtgående OPS-kontrakt samt vikten av att kunna kommunicera och 

förhandla med den privata sektorn på effektivt sätt där statliga projektmål inte undermineras 

till förmån för kommersiella projektmål. Denna studie ämnar att underlätta för framtida 

forskning kring hur statlig målstyrning kan bedrivas inom svensk infrastruktur, som ett 

alternativ till traditionellt offentligt upphandlade projekt samt hur staten kan undvika att 

försätta sig i en situation där de har svårt att påverka projektutvecklingen. 	  
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Bilaga	1	-	Statens	ansvariga	delegater	
Studiens syfte är att, utifrån en fallstudie av Arlandabaneprojektet, undersöka hur staten 

bedriver målstyrning i ett OPS-projekt. Studien syftar även till att undersöka hur 

kontraktsstrukturen i ett OPS påverkar den statliga måluppfyllelsen. 

 

Studien är en fallstudie av Arlandabaneprojektet. Inledningsvis ett par korta frågor sedan 

behandlar intervjun styrningsfrågor kring projektet. Vidare kommer intervjun att handla om 

projektet utifrån målstyrning och dess påverkan för den offentliga sektorn. Därefter behandlar 

följande avsnitt riskdelning mellan offentlig och privat sektor i Arlandabaneprojektet. 

Avslutningsvis består intervjun av ett antal summerande frågor. Detta dokument är en 

intervjumall och möjligheten för följdfrågor och sidospår lämnas öppen under intervjun. 

  

Bakgrund	

Vad har ni för relation till Offentlig-Privat Samverkan och svensk transportinfrastruktur?  

 

Vad är era erfarenheter av Offentlig-Privat Samverkan ur ett svenskt perspektiv? 

 

Projektstyrning	

 Vad är er roll i projektet Arlandabanan? 

  

Är era ansvarsområden tydliga? 

 

 Vad har ni för riktlinjer ni arbetar utifrån? 

 

 Hur ser ert samarbete med andra involverade statliga instanser ut? 

 

 Hur ser ert samarbete med den privata aktören ut i Arlandabaneprojektet? 

 

 Utnyttjas järnvägstrafiken till och från Arlanda på ett optimalt sätt? 
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Målstyrning	

Hur uppfyller Arlandabaneprojektet statens transportpolitiska mål? 

Hur skiljer sig den offentliga sektorns mål jämfört med den privata sektorns mål i 

Arlandabaneprojektet? 

 

 Vilka typer av innovation har OPS bidragit till i Arlandabaneprojektet? 

 

Hur agerar den offentliga sektorn för att stå fast vid långsiktiga mål i Arlandabaneprojektet? 

Med långsiktiga mål menar vi mål som gäller under hela Arlandabanans kontraktstid 

 

Hur har projektstyrningen av Arlandabaneprojektet hanterat överoptimism gällande 

målsättningar? 

 

Vilka komplikationer gällande statlig måluppfyllelse medför den privata aktörens rättigheter 

till monopolistisk prissättning? 

 

I vilken utsträckning kan Arlandabanan definieras som ett effektivt samarbete mellan offentlig 

och privat sektor? 

 

I vilken utsträckning är målinkongurens mellan offentlig och privat sektor ett problem i 

Arlandabaneprojektet? 

 

Hur lyckat är Arlandabanan utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv?   

		

Risk	

Finansiell	risk	

Hur ser den finansiella riskdelningen ut mellan den offentliga och privata sektorn i 

Arlandabaneprojektet? 

 

Hur har Offentlig-Privat Samverkan påverkat den offentliga sektorns finansiella risktagande i 

Arlandabaneprojektet? 
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Performance	risk	

 Hur har den offentliga sektorn arbetat för att säkerställa att den privata aktören uppfyller de 

som de förväntas av dem? 

 

Vilka skillnader i arbetssätt har lett till samarbetssvårigheter mellan offentlig och privat sektor 

i projektet? 

 

Relational	risk	

Hur har kompetensutbytet med den privata sektorn i Arlandabaneprojektet fungerat? 

 

Hur tillmötesgående har den privata aktören varit vid intressekonflikter? 

 

Contractual	Risk	

Med kontraktsrisken inom interorganisatoriska samarbeten menar vi på risken för att en part 

bryter mot kontraktet. 

 

Vilka är de främsta riskerna i kontraktet mellan parterna i projektet? 

 

Hur ser tilliten mellan offentlig och privat sektor i projektet? 

 

Hur påverkar politiska regibyten förutsättningarna för projektet? 

  

Avslutande	frågor	

Vilka lärdomar bör staten ta med sig ifrån Arlandabaneprojektet? 

 

Vilka är argumenten för att Arlandabanan är ett bra exempel på fortsatt satsning på OPS i 

svensk transportinfrastruktur? 

 

Finns det ett samband mellan att staten tvingas ge upp vissa mål i kompensation för att mer 

risk överläggs på den privata aktören? 
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Tack för er medverkan! 

Bilaga	2	-	Experter	&	forskare	
Studiens syfte är att, utifrån en fallstudie av Arlandabaneprojektet, undersöka hur staten 

bedriver målstyrning i ett OPS-projekt. Studien syftar även till att undersöka hur 

kontraktsstrukturen i ett OPS påverkar den statligauppfyllelsen. 

 

Studien är en fallstudie av Arlandabaneprojektet. Inledningsvis ett par korta frågor sedan 

behandlar intervjun styrningsfrågor kring projektet. Vidare kommer intervjun att handla om 

projektet utifrån målstyrning och dess påverkan för den offentliga sektorn. Därefter behandlar 

följande avsnitt riskdelning mellan offentlig och privat sektor i Arlandabaneprojektet. 

Avslutningsvis består intervjun av ett antal summerande frågor. Detta dokument är en 

intervjumall och möjligheten för följdfrågor och sidospår lämnas öppen under intervjun. 

 

Bakgrund	

 Vad har ni för relation till Offentlig-Privat Samverkan och svensk transportinfrastruktur? 

  

Vad är era erfarenheter av Offentlig-Privat Samverkan ur ett svenskt perspektiv? 

 

Projektstyrning	

 Hur har privat involvering influerat projektstyrningen av Arlandabanan? 

  

Vilka var de främsta motiven till att den offentliga sektorn beslutade sig för att genomföra 

Arlandabanan som ett OPS-projekt? 

  

Hur effektivt är staten att anpassa organisationsstrukturen till den projektstyrning som krävs i 

fallet Arlandabaneprojektet? 

  

I vilken utsträckning finns det oklarheter i ansvarsfördelningen i projektstyrningen av 

Arlandabaneprojektet? 
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Hur mycket av ett hinder för samarbete utgör kulturella skillnader i organisationen mellan 

offentlig och privat sektor i Arlandabaneprojektet? 

  

Vad är de främsta svårigheterna med att ge den privata sektorn medansvar för 

projektstyrningen av Arlandabanan? 

  

Målstyrning	

 Hur uppfyller Arlandabaneprojektet statens transportpolitiska mål? 

  

Hur skiljer sig den offentliga sektorns mål jämfört med den privata sektorns mål i 

Arlandabaneprojektet? 

  

Vilka typer av innovation har OPS bidragit till i Arlandabaneprojektet? 

  

Hur agerar den offentliga sektorn för att stå fast vid långsiktiga mål i Arlandabaneprojektet?    

Med långsiktiga mål menar vi mål som gäller under hela Arlandabanans kontraktstid 

                    

Hur har projektstyrningen av Arlandabaneprojektet hanterat överoptimism gällande 

målsättningar? 

  

Vilka komplikationer gällande statlig måluppfyllelse medför den privata aktörens rättigheter 

till monopolistisk prissättning? 

  

I vilken utsträckning kan Arlandabanan definieras som ett effektivt samarbete mellan offentlig 

och privat sektor? 

  

I vilken utsträckning är målinkongurens mellan offentlig och privat sektor ett problem i 

Arlandabaneprojektet? 

Hur lyckat är Arlandabanan utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv?               
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Risk	

	Finansiell	risk	

 Hur ser den finansiella riskdelningen ut mellan den offentliga och privata sektorn i 

Arlandabaneprojektet? 

  

Hur har Offentlig-Privat Samverkan påverkat den offentliga sektorns finansiella risktagande i 

Arlandabaneprojektet? 

  

Performance	risk	

 Hur har den offentliga sektorn arbetat för att säkerställa att den privata aktören uppfyller de 

som de förväntas av dem? 

  

Vilka skillnader i arbetssätt har lett till samarbetssvårigheter mellan offentlig och privat sektor 

i projektet? 

  

Relational	risk	

 Hur har kompetensutbytet med den privata sektorn i Arlandabaneprojektet fungerat? 

  

Hur tillmötesgående har den privata aktören varit vid intressekonflikter? 

  

Contractual	Risk	

Med kontraktsrisken inom interorganisatoriska samarbeten menar vi på risken för att en part 

bryter mot kontraktet. 

  

Vilka är de främsta riskerna i kontraktet mellan parterna i projektet? 

  

Hur ser tilliten ut mellan offentlig och privat sektor i projektet? 

  

Hur påverkar politiska regibyten förutsättningar? 
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Avslutande	frågor	

 Vilka lärdomar bör staten ta med sig ifrån Arlandabaneprojektet? 

  

Vilka är argumenten för att Arlandabanan är ett bra exempel på fortsatt satsning på OPS i 

svensk transportinfrastruktur? 

  

Finns det ett samband mellan att staten tvingas ge upp vissa mål i kompensation för att mer 

risk överläggs på den privata aktören? 

  

  

Tack för er medverkan! 

  

 


