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Sammanfattning 

Investeringsbedömning är inte bara kalkyleringar och beräkningar. Människor påverkar och 

styr de data som ligger till grund för beslutsfattande och dessa individer kan därmed styra 

processen mot sina egna mål. 

 

Studien fokuserar på ett kommunalt investeringsprojekt, uppförandet av Arena Vänersborg. 

Investeringsprocessen, från planering och budgetering till slutförande av projektet 

studerades. Kostnadsavvikelser och styrningen i processen undersöktes och analyserades.  

 

Studien tar upp två frågor; Hur har investeringsbeslutet hanterats i processen och hade man 

kunnat undvika den stora differensen mellan prognostiserad kostnad och utfall? 

 

Syftet var att belysa investeringsprocessen med avseende på ledning och administrativ 

kontroll samt att förstå processen bakom ett investeringsprojekt. Undersökningen tar upp 

olika aspekter av processen och använder flera teorier för att kunna skapa uppfattning om 

en helhet. 

 

Studien är genomförd genom med hjälp av en fallstudie med fokus på dokument och 

arkivdata.  

 

Studie av dokument visar att slutkostnaden blev dubbelt så stor som det budgeterade 

underlaget. Kalkylernas användande i detta fall har varit minimalt och budgeten har tappat 

sin roll som styrmedel. Istället har det varit individer som påverkat processen och därmed 

utfallet. Studien identifierade två processer, en administrativ process som genomförde 

projektet och en politisk process som var delaktig i planeringen. Stora skillnader mellan 

budget och utfall berodde på en stor politisk påverkan och det stora intresset för att slutföra 

projektet. För att kunna nå en överenskommelse gällande budgetplanen beräknades 

beslutsunderlaget med orealistiska antaganden.    

 



Abstract 

Capital budgeting is not just calculations and estimates. People influence and control the 

data that forms the basis for decision making and these individuals can thus steer the 

process towards their own goals.  

The study focuses on a municipal investment project, the construction of Arena Vänersborg. 

The investment process, from planning and budgeting to completion of the project were 

studied. Cost variances and management of the process were investigated and analyzed.  

The study raises two questions: how has the investment decision been handled in the 

process and could the big difference between forecast costs and outcomes been avoided?  

The aim was to highlight the investment process with focus on management and 

administrative control and to understand the process behind an investment. The study 

focuses on aspects of the process and uses multiple theories to create the perception of a 

whole.  

The study was conducted by using a case study focusing on documents and archival data.  

Study of documents shows that the final cost was twice the budgeted amount. The calculus 

used in this case has been minimal and the budget has lost its role as instrument. Instead, it 

has been individuals who influenced the process and hence the outcome. The study 

identified two processes, a management process that carried out the project and a political 

process that was involved in planning. Major differences between budget and performance 

were due to a significant political influence and the interest to complete the project. In order 

to reach an agreement concerning the financial plan, decision documents was calculated with 

unrealistic assumptions. 
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1 Inledning 
Ekonomi definieras som hushållning med knappa resurser. Resurser är de tillgångar som 

krävs för att skapa en vara eller tjänst eller iscensätta ett projekt. Det kan vara arbetskraft, 

kunskap, tid, energi och det som i vardagligt språkbruk ofta blir synonymt med resurs, 

kapital. För att ett företag skall överleva och vara konkurrenskraftigt krävs att det genererar 

vinst. Dels för att företaget i sig skall kunna få kapital till att utvecklas och förbättras men 

även för att kunna ge avkastning till finansiärer och motivera en fortsatt finansiering av 

företaget.  

Ett företags vitalitet och överlevnadsförmåga beror på vilka investeringar man har 

genomfört eller är på väg att genomföra. Hur företag hanterar sina resurser är också viktigt 

för deras fortsatta beslutsrätt. Tappar de förtroendet från intressenter kan de också tappa 

kontrollen över de egna resurserna och därmed sin handlingskraft.  

Oavsett privat eller offentlig sektor är det ett bolags uppgift att hushålla med sina resurser. 

För privata bolag skall detta generera en vinst och maximera avkastning till intressenter. I 

den offentliga sektorn däremot är vinsten istället ett medel för att nå målet, att leverera en 

samhällsnytta.  

För att kunna veta om ett projekt är värt att investera i krävs det ett noggrant och 

genomtänkt planeringsarbete innan man beslutar om genomförande. Knappa resurser, och 

då främst kapital, har varit ett genomgående tema den senaste tiden då vi i Sverige, och 

resten av världen, upplevt den s.k. ”finanskrisen”. På grund av dåliga kassaflöden och en mer 

restriktiv hållning till att spendera har investeringsbedömning blivit, om möjligt, än mer 

viktigt. 
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1.1 Bakgrund Arena Vänersborg 

Vision Vänersborg 

”Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns 

sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god 

service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, 

delaktiga och har inflytande. Närheten till vattnet utnyttjas som 

en viktig resurs för boende, näringsliv och turism. 

En god företagsmiljö, snabba kommunikationer, ett rikt 

utbildningsutbud och en livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör 

kommunen attraktiv för såväl företagsamhet som boende. 

All kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Miljömål antagna och 

genomförda.” 

Som en del av denna vision beslutade man 2006 att bygga ut det befintliga idrottscentret 

med en ishall för främst bandy men även andra sporter som curling, ishockey och 

konståkning. 

I juni 2007 beslutade kommunfullmäktige att bygga arenan och kommunens investering 

skulle uppgå till totalt 130 miljoner och de första spadtagen i projektet togs i september 

samma år.  

Under byggnationen har Arena Vänersborg varit ett omskrivet och debatterat projekt, både i 

lokala och nationella medier. Anledningen till det stora intresset är inte själva byggnaden i 

sig utan de ständigt ökande kostnaderna.  Från ett initialt kommunalt åtagande om 130 

miljoner kommer slutnotan nu hamna närmare 275 miljoner, ett kraftigt avsteg från 

budgeterat belopp. 
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1.2 Problemdiskussion  

Läroböcker tar upp de mest frekvent förekommande kalkyleringsmodellerna för 

investeringsbedömning, deras olika beståndsdelar och hur de ska användas(se Yard 2001). 

Tidigare forskning på området har till mestadels handlat om vilka metoder och tekniker 

företagen använder sig av i sin investeringsbedömning. Yard(1987) har undersökt vilka 

modeller som används i företagen och hur företag använder kalkyler i praktiken. Arwidi & 

Yard(1986) tar också upp andra aspekter som kan påverka investeringsbedömningen, såsom 

finansiella mål och avkastningskrav. Ett problem med kalkyleringsmodeller är att de bygger 

delvis på subjektiva antaganden och uppskattade variabler. T.ex. om inte räntefaktorn 

uppskattas realistiskt, tappar modellerna tillförlitlighet och kommer ge avvikelse från verkligt 

resultat. Att beräkna ett resultat med hjälp av en kalkylmodell är lätt, däremot är det svårare 

att bestämma vad som skall ingå i kalkylen.  

 

De publikationer vi funnit har visat upp hur den generella bilden ser ut i Sverige när det 

gäller val av kalkyleringsmetoder. Studentfallstudier som gjorts jämför användandet av olika 

modeller, t.ex. skillnad i kalkylering i hög- och lågkonjunktur(Alvemark et al 2009) och 

investeringsprocessen(Heidenberg et al 2009). Dessa ger mer svar på vilka olika 

kalkyleringsmodeller och metoder man kan använda sig av, och vid en empirisk 

undersökning så kan man anta att företagen väljer att nämna de modeller de känner till.  

Detta säger inget om hur modellerna används som beslutsunderlag utan egentligen bara 

vilka modeller respondenterna känner till. Undersökningarna beskriver hur företag agerar i 

olika situationer men går inte in på de bakomliggande orsakerna. I en organisation är det 

inte bara kalkyler som påverkar, andra faktorer har större betydelse för beslutsfattandet. 

 

Problemet med att analysera en investering från enbart en synvinkel åt gången blir att 

undersökningen kan bli bristfällig. En del av en investeringsbedömning kan vara väl 

genomförd medan en annan kan vara mindre bra. Förutsättningarna för en lyckad 

investering kräver inte bara att de olika aspekterna och delmomenten är väl genomförda och 

planerade. Det gäller även att de passar ihop och skapar en väl fungerande helhet. 

Väljer man att se investeringsbedömning ur ett helhetsperspektiv ligger fokus på process till 

skillnad från klassiska kalkyleringar som fokuserar på resultat. En investeringsprocess är inte 
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bara val av kalkylmodell, det är ett mer komplicerat förlopp som kan påverkas av olika 

aspekter. Den strategiska, eller politiska, aspekten påverkas av de människor som deltar i 

processen. Individerna i sin tur påverkas av sina egna personliga mål, visioner och 

förförståelse som påverkar utfallet. Den tekniska aspekten handlar om de klassiska 

kalkyleringsmetoderna och vilka metoder man använder för att beräkna lönsamhet. Denna 

påverkas inte bara av investeringens karaktär och formella riktlinjer utan också av 

bakomliggande strategi. Den praktiska aspekten behandlar genomförandefasen i processen. 

 

Projektet att bygga en modern multifunktionell arena skulle bli ett steg på vägen i visionen 

om att utveckla staden Vänersborg och dess attraktivitet för både privatpersoner som 

näringsliv. Nu när projektet avslutats och i princip allt är klart har Vänersborgs arenabygge 

blivit känt, både i närområdet och i riket. Slutkostnaden är ännu inte helt fastställd, men den 

senaste sammanställningen visar på 275 Mkr. En fördubbling av den budget man i 

kommunfullmäktige tagit beslut om, och tre gånger så hög kostnad som det talades om i ett 

initialt skede.  

1.3 Frågeställning 

Med anledning av den stora skillnaden mellan budgeterade beslutsunderlaget och det 

slutgiltiga utfallet är det intressant att undersöka budgetavvikelsen och belysa faktorer som 

påverkar processen.  

 Hur har investeringsbeslutet hanterats i processen? 

 Hade man kunnat undvika den stora differensen mellan prognostiserad 

kostnad och utfall? 

 

1.4 Syfte 

Att beskriva och analysera investerings- och budgetprocessen av Arena Vänersborg och med 

hjälp av detta förstå processen bakom ett större investeringsprojekt. Huvudsyftet är att 

beskriva hur beslutet av investering i Arena Vänersborg togs och genomfördes. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 Metod Här kommer vi att beskriva hur vi har tänkt gå 

tillväga i vår undersökning 

Kapitel 3 Teori I detta kapitel tas de teorier som blir relevanta för 

undersökningen upp.  

Kapitel 4 Empiri Detta kapitel presenterar det empiriska material vår 

undersökning finner.  

Kapitel 5 Empirisk analys Här kommer vi analysera det empiriska materialet 

utifrån den teori vi har presenterat i kapitel 3. 

Kapitel 6 Avslutande diskussion Detta kapitel tar upp författarnas syn på studien och 

presenterar även deras egna åsikter och 

ståndpunkter. Innehåller slutdiskussion, slutsatser 

och slutord. 
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2 Metod 

2.1 Processperspektiv 

Målet med studien är att få en helhetssyn på vad som egentligen har hänt. 

Investeringsbedömning är inte bara kalkyler och att med olika metoder räkna flöden av 

resurser. Det är en process. För att kunna få en förståelse om varför någonting ser ut som 

det gör, i detta fall investeringshantering i praktiken, måste vi analysera detta förlopp. Då 

studien undersöker hur resultatet har uppnåtts och inte själva resultatet ligger fokus på 

händelser snarare än siffror. Kalkylering är en viktig del, men individerna som påverkar 

processen har större betydelse. I alla organisationer förekommer ett visst sätt att arbeta och 

fatta beslut, som inte har att göra med finansiella aspekter utan uppstår när människor 

integrerar och arbetar tillsammans. Då vi eftersträvar en holistisk bild krävs det mer än en 

teori, då processen i sig själv är komplex och utgörs av flera delar.(Merriam 1994) 

2.2 Fallstudie  

Avsikten är att förstå och analysera investering i praktiken, hur kunskap och modeller 

används i vardagen. Detta görs på bästa sätt genom en fallstudie.  

“En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt 

fenomen - t.ex. en individ eller en grupp - i ett större 

forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa 

och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera 

eller stärka hypoteser. Termen åsyftar oftast studier av individer 

och mindre grupper men används också för särskilda studier av 

t.ex. en organisation eller ett samhälle.”       

(Nationalencyklopedin) 

 

En induktiv fallstudie som forskningsmetod är det självklara valet för oss då vi vill fokusera 

på process istället för resultat (Merriam 1994). Styrkorna med denna metod är att den bidrar 

till att ge en deskriptiv helhetsbild, något som överensstämmer med studiens syfte, och 

tillåter en dynamisk arbetsgång som kan påverkas av undersökningarnas resultat. 
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2.3 Urvalskriterier  

De data vi samlar in kommer främst från dokument, hämtade ur Vänersborgs kommuns 

diarium.  Detta ger stabilitet då den är att betrakta som objektiv eftersom den inte påverkas 

av vår närvaro. Dokument är att föredra då undersökningen innehåller nära personliga 

relationer som kan vara svåra att observera och de beskriver faktiska historiska händelser. 

Utöver dokument kommer vi även att använda egna iakttagelser och intryck. Direkta 

intervjuer och djupsamtal kommer ej genomföras då det är svårt uppnå objektivitet från de 

inblandade individerna.(Merriam 1994) 

2.4 Validitet 

Formellt innebär validitet hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten, dvs. har 

studien mätt det den sagt den skulle mäta. När man genomför fallstudier i 

undersökningssyfte ska man skapa validitet vilket innebär att resultatet skulle bli detsamma 

ifall olika forskare genomför samma undersökning. Validitet i data när det handlar om 

fallstudie skapas genom att man använder sig av flera olika typer av källor. Dessa källor kallar 

Yin för ”six sources of evidence”. Det finns för- och nackdelar med samtliga men ingen direkt 

inbördes hierarki. Tillsammans stärker de varandra och skapar stark validitet.(Yin 1994) 
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Tabell 1 (Yin 1994) 

Vi kommer att använda oss av dokument och arkivdata. Dokument består av intryck från 

massmedia, protokoll m.m. och de visar på kommunikation. Man ska dock tänka på att 

dokument produceras för ett ändamål och en viss publik när man studerar dessa. Vid 

fallstudier fungerar dokument bäst för att bevisa och stärka andra källor. Vid undersökningar 

av projekt ökar dokumentens relevans.  Vid bedömning av relevans är det viktigt att se till 

under vilka omständigheter data produceras.(Yin 1994) 

 

För oss innebär validitet hur vi kan utveckla kvaliteten av studien vi genomför, och hur vi kan 

förbättra arbetet och öka förtroendet. Vi har samlat in data genom en fallstudie vilket ger 

fokus och möjlighet till triangulering. Yin(1994) diskuterar fyra olika typer av triangulering. 

Datatriangulering, undersökande triangulering, teoretisk triangulering och metodologisk 

triangulering. Vi kommer uppnå data- och undersökande triangulering. Datatriangulering 

genom att vi använder olika typer av information, dokument och arkiv. Undersökande 

triangulering uppnås genom att båda författarna granska samma data. 

 

Att tillämpa en processyn tror vi passar studiens syfte och kommer därmed öka kvaliteten. 

Den fysiska närheten till studiens undersökningsobjekt tror vi är en fördel och hoppas det 

kan öka förtroendet. Det kan dock vara till viss nackdel då vi kan bli påverkade av den stora 

mediala uppmärksamhet projektet har fått, främst lokalt men även i riksmedia. Vi har 

undvikit debattartiklar och personliga åsikter från de inblandade för att undvika påverkan av 

vår objektivitet, även om fullständig objektivitet inte är möjlig då vi har en viss förförståelse.  
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3 Teori 

3.1 Projektprocess 

Investeringar sker ofta genom en projektprocess som kan delas upp i följande steg. Dessa 

beskriver projektets arbetsgång i kronologisk ordning och kan kopplas till de strategiska, 

tekniska och praktiska aspekterna på investeringsprocessen. 

 

Grundarbete 

Projekt handlar om att leverera nytta för kunden, i detta steg gäller det att identifiera vilka 

behov som finns för investeringen. Det är viktigt att ta med de behov som är nödvändiga för 

att tillfredställa kunden och bortse från önskemål som inte ger ett mervärde. I denna fas 

definieras och beskrivs projektet, vad bakgrunden är och vad målet med projektet är. 

Tilldelning av roller och grundförutsättningar för projektet bestäms för hur arbetet kommer 

att fortlöpa. Resurser avsätts för det fortsatta arbetet med att planera och organisera 

projektet.  

Beräkningar 

Arbetet med kalkyler efter de förutsättningar och önskemål som man har fastslagit i 

grundarbetet inleds. Data insamlas i form av kalkylunderlag, nyckeltal, marknadsanalyser 

samt historiska data. Dessa data, om man gjort korrekta val, resulterar i en kalkyl som ger en 

bra bild av vad projektet kommer att kosta. 

  

Grundarbete Beräkningar Beslut
Genom 
förande

Uppföljning

Bild 1 Norlind & Eliasson 
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Beslut 

Analys av beslutsunderlaget om man kan genomföra projektet och uppnå resultaten inom 

given kalkyl . Detta är beslutsprocessens viktigaste del då projektets framtid beslutas. Skall 

projektet gå in i genomförandefasen eller måste man omvärdera målen för projektet. 

Genomförande 

Kalkylen övergår till budget, projektbudgeten blir det mest styrande medlet i arbetet. 

Eventuella avvikelser hanteras, verklig kostnad mot plan analyseras för att se att projektet 

följer sin projektplan. 

Uppföljning 

Utvärdering och summering av projektet. Analys av avvikelser. 

(Norlind & Eliasson 2005) 

 

Ett projekt måste finansieras och dokumenteras. Det slutliga dokumentet kallas 

projektbudget. Man kan se en projektprocess ur olika perspektiv, det kan finnas en 

bakomliggande politisk aspekt likväl som en teknisk aspekt av en projektbudget. I följande 

avsnitt kommer de två aspekterna beskrivas. Senare kommer även den praktiska aspekten, 

genomförandet, att beskrivas. 

3.2 Den strategiska aspekten 

3.2.1 Budgetering som politisk process 

Budget, i vardaglig mening, är en prognos över de ekonomiska händelser som förväntas ske i 

framtiden. Budget syftar oftast på det dokument som beskriver hur en verksamhet skall 

använda sina resurser under den närmsta tiden. För att kunna vara förberedd och utvecklas 

krävs av företagen en långsiktigt plan samt en mer kortsiktig. Långsiktigt är det strategier 

som styr och kortsiktigt är det budgeten som formar verksamheten.  

Budget är styrmedel för de olika delarna för att följa samma strategi. Olika avdelningar inom 

samma organisation har olika målsättningar och budget är ett sätt att koordinera dessa för 
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ett tillfredställande utfall. Varje avdelning vill maximera sin egen vinst och nytta, men 

strävan efter att uppfylla detta kan skapa konflikt med helhetens mål. Budget kan då vara ett 

sätt att undvika suboptimering. Budgeten kan också genom sina klara mål och förväntningar 

bidra till ökad motivation. Jobbar man efter ouppnåeliga budgetmål kan detta orsaka 

bristande motivation och kollaps av prestationsförmåga(Drury 2007). Budgetens syfte är att 

bidra till kontinuitet, förändring, flexibilitet, rigiditet och öppenhet.(Wildavsky 1992) 

Ekholm och Wallin(2000) kritiserar den klassiska budgeten. De menar att den är 

tillbakablickande och efterkontrollerande när den istället behöver vara framåtblickande och 

ansvarsdelegerande. Budget är inte bara ett ekonomiskt styrmedel eller planerande verktyg 

utan det har blivit ett politiskt instrument för ledning. Även om budget som dokument kan 

vara klart och tydligt kan motiveringen bakom vara mer diffus. Att nå fram till detta 

dokument, som planerar kommande åtaganden, är inte bara att räkna intäkter och kostnad. 

Det är en process.  

“It’s not what’s in your estimates but how good a politician you are” 

(Wildavsky 1992,s.107) 

Detta citat genomsyrar Wildavskys forskning. Budget är inte bara siffror, det är en löpande 

process som påverkas av de människor och roller som är delaktiga. Därför blir människan 

och dess förmåga att integrera med andra och dess val central för hur budgeten kommer att 

utformas. De som är inblandade i processen har sin input och sina önskemål. Svårigheten 

med att samordna underenheter till att bilda en helhet gör budgeten till en kompromiss 

mellan människor. Budgetprocessen inom en organisation måste fungera problemfritt och 

vara en process som är skräddarsydd för organisationen som budgetprocessen äger rum i. 

Mål och regelsystem kan fungera som motiverande faktorer för medlemmarna i 

organisationen vid skapandet av en trovärdig budget.  

Budgetering består av två olika sorters beräkningar. Den ekonomiska beräkningen av in- och 

utbetalningar och eventuell vinst, och dels den humanistiska som bygger på människors 

egna särintressen och personliga mål.  Därför är det viktigt att vara kritisk och försöka se 

helheten i budgeten istället för att fokusera på budgetens mindre delar som inte skapats 

efter samma mål som huvudbudgeten.(Wildavsky 1992) 
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En del i budgetprocessen består av att förena flera små budgetar i en huvudbudget, master 

budget, vilket kan orsaka en del problem.  

 Att kombinera fragment till en enhet kan leda till att helhetssynen blir åsidosatt. 

 Budgeteringen förenklas, ofta tar man historiska data och använder de som det 

största styrmedlet i budgetarbetet. 

 Man skapar inga nya egna data som bygger på dagens förutsättningar.  

 En budget blir väldigt sammankopplad till en person, det är ett socialt arbete och 

styrs av personen som utför arbetet. (Wildavsky 1992) 

Arbetsprocessen i framtagandet av en master budget kan gå till på, i stora drag, två sätt. Det 

kan vara ett top-down eller bottom-up. Skillnaden mellan de två är hur man angriper 

slutmålet. 

Top-down innebär att processen styrs ovanifrån, av beslutsfattaren, som kan vara antingen 

en person eller grupp. Budget och kalkyler ges uttalade ramar och mål att verka inom. Sedan 

får underavdelningarna anpassa sig och forma verksamheten på bästa sätt utefter givna 

förutsättningar. I denna process har beslutsfattaren redan fattat sitt beslut angående vilka 

medel som kommer vara tillgängliga och tvingar fram en lösning för verksamheten inom 

ramarna. Detta arbetssätt styrs av ledarnas åsikt om vad som är rimligt. 

Bottom-up ger de som jobbar med budget och kalkyler en annan frihet och styrandegrad. 

Underdivisionerna får inte en begränsad syn på vad som kan göras. Det blir, till skillnad från 

top-down, att budgeten skall övertyga beslutsfattaren som utifrån de olika avdelningarna får 

sy ihop en lösning som passar verksamheten. Denna arbetsgång ger mer frihet vilket kan 

stimulera till annorlunda val då man går in förutsättningslöst i situationen. I denna process 

påverkar de personliga åsikterna hos medarbetarna vad som är genomförbart för 

organisationen.(Wildavsky 1992) 

Att hantera budgetering i en grupp med skilda intressen kan vara svårt och kan skapa 

konflikter. Alla deltagare vill få sin vilja igenom och det kan vara svårt att komma till 

konsensus. Budgeten kan ses som en serie mål med tillhörande prislappar. Eftersom resurser 

ofta är knappa kommer det krävas att man gör aktiva val mellan olika scenarion för att nå 

fram till en slutlig helhet som ger den största nyttan utifrån de preferenser man har. Budget 
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blir länken mellan de finansiella resurserna och mänskliga beteenden för att uppnå politiska 

mål.  

Budget kan ses som ett kontrakt mellan de beslutsfattare och underordnade avdelningar. De 

yttersta beslutsfattarna sätter genom budget upp ramarna som i sin tur kommer vara den 

gräns de olika divisionerna har att hålla sig inom. För att kunna kontrollera medlemmarna i 

underavdelningar kan det vara nödvändigt för områdesansvariga att kompromissa med sina 

åtaganden och släppa igenom medlemmars viljor och krav. För att nå helhetsmålen behövs 

stödet underifrån och genom att tillfredsställa vissa önskemål kommer individerna att 

fortsätta ge detta stöd. Att komma överens är svårt. Individer vill olika saker, eller olika 

mycket av vissa saker.(Wildavsky 1992) 

Problem med budget kan vara att det ofta godkännes en klumpsumma för de olika anslagen. 

Mer uppdelade delmoment och detaljer saknas vilket gör det svårt att kunna följa upp vad 

de tilldelade resurserna gått till.(Wildavsky 1992) 

Att bestämma över budgeten är det som ger mest makt i det politiska maktspelet. 

Medlemmarna i den samling som har beslutsrätten har det yttersta ansvaret. Något som kan 

vara svårt för individerna är att uppfylla de egna målen. De vill hålla en god politik, få 

möjlighet att utöva en personlig makt, tillfredställa väljarna och behaga de personer som 

stöttar både dem själva och som kan göra väljarkåren nöjd. Att samtidigt uppfylla dessa mål 

kan vara svårt nog bara det, och när det kommer till att besluta i grupp blir det än mer 

problematiskt. Det handlar om vilka aktuella områden som är i fokus. Något individen 

brinner för och kommer ges en högre prioritering och kommer också ge ett större personligt 

initiativtagande. För att säkerställa att man får den personliga viljan tillfredsställd kan man 

välja att gå i allians med andra medlemmar. Detta kan vara bra kortsiktigt, men gör att 

politisk överlevnad på längre sikt kommer kräva gentjänster för utförda tjänster. Detta kan 

medföra att vissa mål blir åsidosatta.(Wildavsky 1992) 
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3.2.2 Beslutsteori 

Beslutsfattande beskrivs normalt som ett medvetet val mellan minst två olika 

valmöjligheter(Brunsson 2007).  

rationalitet, det som bygger på förnuftet. Att en handling (eller 

åsikt) är rationell betyder att man medvetet och metodiskt väljer 

de bästa medlen för att uppnå sina mål. 

(Nationalencyklopedin) 

Rationella beslut kan endast fattas om man har klara och motsägelsefria mål, alla variabler 

för beslutsunderlaget måste vara kända, information skall ta hänsyn till alla alternativ och 

dess konsekvenser. Beslutsfattarens val blir då enklare, och eftersom målet är tydligt och 

samtliga alternativ korrekt värderade kommer beslutet att tas efter det alternativ som ger 

bäst reslutat med hänsyn till målet. (Simon 1957) 

Kritiken mot rationellt beslutsfattande är omfattande. Man har aldrig tillgång till perfekt 

information och alla inblandade har inte perfekt kunskap. Istället för ”The Economic man”, 

som är rationell fullt ut, kan beslutsfattare ses som ”The Administrative man”, de kan inte 

vara fullt rationella och därmed inte nå maximal nytta. Istället letar man efter beslut som 

levererar tillfredställande resultat. Man kan bara ta in en viss del information och formulera 

ett visst antal beslutsalternativ. Avsaknaden av perfekt information gör att man får förlita sig 

på tidigare erfarenheter. Detta gör beslutsfattarna begränsat rationella, man tar de mest 

tillfredsställande besluten baserat på begränsad information. (Simon 1957) 

March och Olsen (1979) utvecklade kritiken mot rationellt beslutsfattande och avsaknaden 

av dess existens. Lösningar på problem och beslut fattas oftast innan en ordentlig 

problemformulering har ägt rum. Författarna menar att beslut ofta inträffar om det finns 

möjlighet för det. Finns en legitim beslutsfattare, ett tillfälle att fatta beslut, ett problem och 

en lösning inträffar ofta ett beslut utan förvarning. Beteendet är ej rationellt, men behovet 

hos en organisation att framstå som rationell gör att de inför omvärlden gärna visar upp en 

falsk bild av rationella beslutsprocesser. 

Själva akten att fatta beslut är alltid densamma, däremot kan motiv och drivning bakom 

beslutet variera. Beslutsfattande kan delas upp i fyra roller. Beslutsfattande som val, 

beslutsfattande som mobilisering, beslutsfattande som ansvarsfördelning och 
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beslutsfattande som legitimering. Beslutsfattandets olika roller beror på vilken organisation 

och verksamhet det handlar om. Ju mer formellt och synligt beslutet är desto viktigare blir 

ansvarsfördelningen och legitimeringen. Ett irrationellt beslut behöver inte betyda att 

beslutsfattaren har gjort ett dåligt val, det kan ses som ett försök att öka sammanhållning 

och att legitimera organisationen i förhållandet till intressenter. Att fatta beslut för att 

komma vidare i en process och agera kan också vara det bästa alternativet även om man inte 

har tillgång till information. (Brunsson 2007) 

Beslut inom den offentliga sektorn kan ofta vara komplicerade, då besluten påverkar olika 

grupper och individer. Beslutsunderlaget är ofta detaljerat och beslutsfattare ska på kort tid 

läsa in stora mängder material och sedan fatta ett beslut som medför ett personligt ansvar. 

Då beslutsfattaren ofta saknar expertkunskaper inom området är det viktigt att 

beslutsunderlaget är lätt att förstå och är övergripligt, samt innehåller alla kända relevanta 

effekter av beslutet. På grund av att beslutsfattarna saknar dessa expertkunskaper så utreds 

beslutsunderlaget av tjänstemän som verkar inom det relevanta området. Detta bidrar till 

att tjänstemännens arbete blir betydande för beslutet. (Ds Fi 1986:2) 

 

Principal-agent-teorin tar upp problemet med separering av beslutsfattande och handlande. 

Strategin för en organisation bestäms av dess ledning, principalen, men bristande kunskaper 

gör att de behöver använda sig av experter, agenter. Problemet med det uppdelade styret är 

att det inte är säkert att ledningens strategier och intressen blir uppfyllda av agenten, då 

agenten alltid har bättre tillgång till information och kunskap. Detta ger agenten möjlighet 

att agera utefter sina egna intressen istället för principalens, då denne har imperfekt 

kunskap. (Sloman 2006) 

Tjänstemännens beslut och agerande kan förklaras med att de maximerar något som är 

viktigt för dem och personliga intressen styr valen i en beslutsprocess. 

public choice-skolan, politikens ekonomiska teori, den del av offentlig 

ekonomi som i stället för att, som traditionellt, se på beslutsfattare 

inom den offentliga sektorn som "välvilliga diktatorer", vilka har som 

mål att maximera befolkningens välfärd, utgår från att politiker och 

byråkrater strävar efter att maximera sin egen nytta.  

    (Nationalencyklopedin) 
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Detta bidrar till att beslutsfattarna styrs till viss del av tjänstemännen, och då underlaget är 

färgat av tjänstemännen ger det en bild av vilket beslut som kan förväntas med 

utgångspunkt på beslutsunderlaget(Ds Fi 1986:2). Om det favoriserade förslaget ställs mot 

ett alternativ som är bortom allt förnuft så kommer ”favoriten” att röstas igenom, det blir 

det bästa av två alternativ och därmed relativt rationellt.(Brunsson 2007) 

 

3.3 Den tekniska (ekonomiska) aspekten 

3.3.1 Kalkylmetoder, traditionell teori 

Investeringsbedömning handlar om två saker: 

 Avgöra om ett förslag är lönsamt eller inte. 

 Att välja det mest lönsamma av flera alternativ. 

För att avgöra lönsamhet används kalkyler för att beräkna eventuella överskott från 

investeringen. 

Kapitalvärdemetoden eller nuvärdesmetoden 

Denna metod beräknar nuvärdet av framtida inbetalningar minus nuvärdet av alla 

utbetalningar och grundinvesteringen. Nuvärdet är det värde man får av en framtida intäkt 

som diskonteras till nuvärde med kalkylräntan. Om man får ett resultat som är positivt 

betyder det att investeringen är lönsam, och om det är lika med 0 betyder det att 

investeringen varken går med vinst eller förlust. Om resultat blir negativt betyder det att 

man kommer förlora pengar på investeringen. Resultatet man kommer fram till är 

detsamma som kapitalvärdet, alltså på vilket sätt investeringen kommer påverka företagets 

kapital utöver kalkylräntan.  

Kalkylräntan är det avkastningskrav företaget har för att satsa sitt kapital, riskpremien. Valet 

kan även stå mellan real eller nominell ränta, med andra ord ifall hänsyn skall tas till 

förväntad inflation.  

 

 



17 
 

Payback-metoden  

Payback-metoden är den enklaste och även den mest vanligt förekommande(Yard 1987) 

inom investeringsbedömning. Metoden tar inte hänsyn till ränta i sina kalkyler, den tar 

endast hänsyn till skillnaderna mellan intäkter och kostnader.  

Vid icke årliga regelbundna överskott så adderas överskotten år för år till dess att summan är 

lika med kostnaden för investeringen. 

Payback-metoden kan inte användas som en kalkyl för hur lönsam en investering är, den 

visar endast när investeringen är återbetald med överskottet från investeringen. Detta är en 

svaghet och kräver helst kompletterande, mer exakta beräkningar. 

Ett sätt att göra payback-metoden mer pålitlig och ge en mer realistisk bild kan man 

diskontera de framtida pengaflödena till nuvärde med hjälp av kalkylräntan. 

Payback-metoden med ränta har samma brister som den enkla payback-metoden har, den 

ger bara en bild av när investeringen är återbetald. 

Internräntemetoden 

Beräknar man internräntan för en investering får man ett mått på den procentuella 

avkastning en investering kommer ge. Ger investeringen en högre avkastningsränta än 

kalkylräntan är investeringen lönsam. Internräntan är den ränta som ger ett kapitalvärde = 0. 

Annuitetsmetoden 

I annuitetsmetoden beräknar man en annuitet som fördelar kapitalkostnaden och intäkter 

under investeringens ekonomiska livslängd. En uträkning visar det årliga över- eller 

underskott investeringen orsakar. 

3.3.2 Osäkerhet och risk 

De delar i kalkylen som kan påverkas, och på så sätt förändra resultatet, bidrar till osäkerhet. 

Dessa delar analyseras och genomgår en riskanyls för att avgöra kalkylens känslighet för 

förändringar. Riskanalysen skall komma fram till hur stor sannolikhet det är att någonting 

inträffar och hur mycket det kan påverka resultatet och därmed hela projektet. Beräkningen 

av risk bygger oftast på historiska data för att förutse möjliga scenarion. 
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Känslighetsanalys innebär att man stresstestar sin kalkyl genom att göra beräkningar när 

förutsättningarna för de identifierade riskerna ändras.  I kalkyleringen har man oftast inte 

tillgång till all data, detta tvingar fram uppskattningar och antaganden. Dessa 

osäkerhetsfaktorer kan i hög grad påverka slutresultatet och i en känslighetsanalys testar 

man sin kalkyl och visar hur hållbar den är då investeringens rörliga kostnader och intäkter 

förändras. Denna analys är viktig för att kunna avgöra hur investeringen påverkas när 

omvärlden förändras, speciellt vid investeringar med lång ekonomisk livslängd.(Drury 2007) 

3.3.3 Kostnad-nytta-analys (Cost-benefit analysis) 

När det handlar om samhällsinvestering är det svårt att använda traditionella kalkylmodeller 

för att beräkna en vinst då dessa oftast inte generar några större intäkter som kan motivera 

kostnaden för investering. En teknik, främst använd inom offentlig sektor, för att avgöra en 

investerings lönsamhet är att genomföra en kostnad-nytta-analys. Istället för att räkna med 

enbart intäkter kan man värdera de nyttor man kan göra tack vare investeringen. Det sätts 

ett pris på vad nyttan för samhället kommer bli och då kan man också utföra en 

lönsamhetsanalys av den investering man bedömer. Samhällets nytta blir i kalkyleringen en 

inbetalning.  För att investeringen skall vara lönsam gäller det att nyttan överskrider 

kostnaden. Vid en kostnad-nytta-analys gäller det även att räkna med och värdera de 

eventuella ”onyttor” som kan uppstå. Dessa räknas då som extra kostnader och kan vara 

svåra att identifiera. 

En fördel med denna analys är att man kan jämföra investeringar på relativt liknande 

grunder även om projekten i sig själva är av varierande natur. En nackdel med analysen är 

att även om det är lätt att identifiera nyttor är det svårt att korrekt värdera dessa och 

därmed kunna göra en korrekt bedömning. 

Precis som i de traditionella kalkylmetoderna krävs att en riskanalys utförs, det kan t.o.m. 

vara än mer viktigt i detta fall. Kostnad-nytta-analysen ger ett monetärt värde. Detta värde 

är en uppskattning av de upplevda nyttorna vid en specifik tidpunkt. Skulle förutsättningar 

ändras innebär detta, liksom i alla kalkyler, att resultatet påverkas. Vid en kostnad-nytta-

analys blir det uppskattningar i två led och därmed än mer känsligt. I en samhällsnyttoanalys 

är det att föredra att genomföra olika utfallsscenarion som varieras från det mest 

optimistiska till ett katastrofscenario för att se känsligheten i projektet.(Sloman 2006) 
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3.3.4 Kalkylens roll 

För att kunna tolka och förstå en kalkyl är det viktigt att man vet kalkylens syfte. Det 

grundläggande är att kalkylen är ekonomisk information som ligger till grund för 

beslutsfattande där kalkylens hållbarhet i förhållande till de förväntningar och krav man har 

hos en investering bedöms. Kalkylen kan även vara ett starkt styrmedel för organisationen 

om den efterfrågar rationalitet. Den kan då användas till mer än att bara bedöma en 

investerings lämplighet, och utvecklas till att bli det styrande underlaget, projektets budget.  

En budgets olika funktioner(Drury 2007, s.355) 

1. Planera 

2. Koordinera 

3. Kommunikation 

4. Motivera 

5. Kontrollera 

6. Bedömning av genomförandet (resultat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Bäcklund Mouritsen (baserad på Drury 2007) 

Budget 
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Kalkyl 
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Kalkylen blir styrande för budget och dess syfte att planera arbetet och utifrån det 

koordinera alla avdelningar och funktioner med varandra.  Då kalkylen och dess beräkningar 

ligger till grund för planeringen kan avvikelser upptäckas med hjälp av kontroll. Kontroll och 

bedömning är två stora och viktiga delar då de är direkt bundna till resultatet. En noggrann 

och ordentlig kontroll ger direkt indikationer om avvikelser. Dessa kan rättas till under 

arbetet istället för att man väntar tills slutrapporteringen av projektet. Om kalkylen används 

som underlag för de andra momenten påverkas den av eventuella ändringar och justerar 

därmed också hela processen.(Drury 2006) 

Organisationen måste hela tiden ha tillräckligt med likvida medel för att kunna följa budget. 

Kassaflödet är den del av processen som påverkas mest av osäkerhet och planeringen av 

utbetalningar kan ge bilden av att budgeten avsatt för mycket kapital i ett inledande skede. 

Budgetens roller kan även skapa konflikt i processen, t.ex. planering mot motivering och 

planering mot bedömning. Konflikten mellan planering och motivering skapas när 

planeringen är för hård. Effekten på motiveringen blir då negativ. En annan konflikt är 

planering mot bedömning av utfallet. Dels är en budget som är svår att genomföra väldigt 

svår att planera. För att kunna göra en relevant utfallsanalys gäller det även att resultatet 

jämförs mot den justerade budgeten som skapats under arbetets gång och inte budgeten 

som arbetet startade med.(Drury 2006) 

  



21 
 

4 Empiri 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-01-17 att Vänersborgs kommun skulle utreda och ge 

förslag till en ny inomhusarena. Inomhusarenan samt Vänersvallen (gräsplan utomhus) skulle 

utformas och utrustas med en kostnadsram på 90Mkr. I kommunstyrelsens beslut för 

ärendet ingår kostnadstaket på 90Mkr, en avsättning på 500Tkr för utredningsarbetet och 

att rapporten skall utgå från driftstart av anläggningen hösten 2008. 

Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen fick i uppdrag att utreda 

och presentera förslag på hur en ny inomhusarena och fotbollsplan utomhus ”skall gestaltas, 

utformas och utrustas inom en kostnadsram på 90 Mkr”. Utredningen resulterade i den 

rapport, hädanefter kallad Rapporten, som kommunen presenterar 2007-05-04(Rapport 

070504) 

4.1 Rapport 070504 

Rapporten innehåller information om Arena fritid som äger och förvaltar alla kommunala 

fritidsanläggningar i kommunen och en summering och behovsförklaring av verksamheten. 

Efter att projektstyrelsen har haft möten med berörda föreningar i området har projektet 

ökat i storlek och byggnaden med dess områden blivit större och mer omfattande. När det 

gäller Arena Vänersborg så framgår det tydligt att bandy är den största aktiviteten. I övrigt 

handlar den en hel del om vilka som kan ha nytta av anläggningen. Som sista stycke i 

rapportens narrativa del sammanfattar författarna visionen och möjligheterna med Arena 

Vänersborg 

”slutprodukten blir en flexibel arena med bandy som huvudnummer 

som tillsammans med utvecklingsplanen kommer att kompletterra 

Vänersborg med ett tydligt och säljande landmärke” 
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4.1.1 Rapportens konkreta förslag 

Rapporten presenterar två alternativ,  

Alternativ 1 

Att bygga en bandyhall enligt de skisser som presenterades i december 2006. Enligt 

rapporten kommer då uppdragets kostnader inte att överskrida det tak som tidigare 

beslutats. 

Alternativ 2  

Att planera för en utbyggnad som kommer att genomföras i etapper. 

Orsaken till att Arenan växt nämns i rapporten som ett resultat av dialoger med näringsliv 

och berörda idrottsföreningar, bl.a. har önskemål framkommit om loger samt mötesplatser 

kring arenan för publik och företag. För att tillmötesgå dessa önskemål har projektgruppen 

tagit fram ett förslag på en större arena, det har även under arbetet framkommit önskemål 

om ett annorlunda och nytt formspråk som även det resulterat i ökade kostnader. Fotbollens 

och friidrottens nuvarande ytor tas i anspråk av Arenan då nya omklädningsrum och 

ombyggnad av dessa krävs. 

Rapporten handlar därefter om alternativ 2, det större och mer kostsamma alternativet. 
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4.1.2 Osäkerhet – risk analys 

Följande dokument beskriver hur risken analyserade och osäkerheten tolkades i 

framställandet av investeringsförslaget 

 

  

Detaljplanrisken

• Bedöms som liten

De tekniska riskerna

• Är främst inom grundläggning där 
överraskningar kan dyka upp.

• De tekniska riskerna bedöms som 
hanterbara, dvs som normala 
projektnivåer.

Ekonomiska risker

•En åtminstone i dagsläget klart överhettad 
byggmarknad.

•Kalkylerna har gjorts på tidiga handlingar.

•Inga systemhandlingar har tagits fram än.

•Fåtal prisuppgifter

Finansiella risker

• Ränteläget.

• Udda objekt – hur är 
finansieringsintresset hos marknaden.

Klimatrisker

• Driftskostnaderna rusar i höjden för 
istillverkningen.

• Bandy-Sverige blir alltmer 
”norrorienterat”.

Idrottsliga risker

• Elitbandyn nationellt tappar sin 
dragningskraft.

• Vänersborg tappar sin elitbandy.

• Hallbrist i övriga landet.

Bild 3 
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4.1.3 Kalkyler och antaganden 

Beslutsunderlaget är baserat på nedanstående kalkyler hämtade från bilaga 6, någon egen 

bedömning om storleken på investeringsutgiften har inte ingått i arbetsgruppen uppdrag. 

 

Projektkostnaden för Arena Vänersborg i det presenterade förslaget uppgår till 140Mkr, men 

det kommunala åtagandet är beräknat till 120 Mkr. Till det tillkommer ytterligare en kostnad 

på 10Mkr för den nödvändiga byggnationen av fotbollsanläggningen.  

 

 

Räntan är baserad på de aktuella nivåerna för 2007-04-26. Kommunens finanspolicy är att 

begränsa ränterisken med en genomsnittlig räntebindning på 2-4 år. 

Kalkyl 1 
Kalkyl 1 

Kalkyl 2 
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Elkostnaderna har beräknats på 86 öre/kWh och fjärrvärme utifrån 42 öre/kWh. 

Försäkringskostnader baseras på en prisindikation från kommunens försäkringsmäklare. 

Driftskostnader för Vänersvallen ingår ej. 

 

Intäkter från sponsring baseras på projektledarens bedömning. Uthyrning består av 

planhyror à 600 tkr och andra event à 600 tkr.  

Kalkyl 3 

Kalkyl 4 
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4.1.4 Marknadskommunikation 

Rapporten påpekar hur viktigt det är att marknadskommunikationen påbörjas omgående, 

och genomförs på ett genomtänkt och bra sätt. Det är viktigt att förankra idén om en ny 

arena i samhället, och även att skapa intresse hos invånarna, klubbar och möjliga 

sponsorer. Att starta arbetet med evenemangsbokning samt planera för en storslagen 

invigning med flertalet aktiviteter för att locka nyfikna besökare.  

Projektgruppen rekommenderar att man anställer en konsult med erfarenhet från 

evenemang som leder marknadskommunikationsarbetet, och att arbetet med en 

kommunikationsplan tas fram i samråd med kommunens informationsenhet så snart som 

möjligt. En plan för det fortsatta kommunikationsarbetet efter invigningen och vem som 

ska vara ansvarig skall arbetas fram. 

   

Kalkyl 5 

Kalkyl 6 
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4.1.5 Tidsplan 

Om målen med att Arenan skall stå färdig hösten 2008 måste upphandling ske så snart 

som möjligt och att arbetet med grundläggningen samt arbetet på Vänersvallen startar 

hösten 2007.(Rapport 070504,Bilaga 5) 

4.1.6 Analys och utvärdering alternativ 2 

Det påpekas direkt att kostnadsramen kommer att överstiga de tidigare beslutade 90 Mkr. 

Tidsplanen tas upp som en stressande faktor, arenan skall vara klar för drift inför hösten 

2008 då en ny bandysäsong börjar. På grund av tidspress har man inte funnit en 

helhetslösning från början och en etappindelning av projektering och byggnation är 

nödvändig.  Det betonas även att definition och upphandling av utrustning och 

genomförande av planen kräver ett noggrant framarbetat underlag. Analysen framhäver 

även de nyttor som kommuninvånarna kommer uppleva av en stor sportanläggning med en 

flexibel, ny arena som centrum. 

4.1.7 Rekommendation 

Projektgruppen rekommenderar att Arena Vänersborg genomförs i den omfattning 

förslaget, alternativ 2, presenterats i rapporten. I motiveringen och rekommendationerna 

nämns att medel måste avsättas så arbetet kan starta omgående. Upphandlingar om de 

största och viktigaste delarna i byggnationen påbörjas direkt i juni när beslutet är taget. 

En mer fördjupad kalkyl skall tas fram av en oberoende konsult samt att starta arbetet för 

att öka finansieringen för projektet. I övrigt tas andra punkter upp som påpekar hur 

viktigt det är med snabbt beslut och att arbetet påbörjas omedelbart. 

 

”Arenan är ett ytterligare ett viktigt steg mot vision Vänersborg. Den 

kommer bli en viktig symbol för kommunen i sin helhet och gör att 

Vänersborg får ett tydligt landmärke i regionen. Arenan betyder mer 

för vänersborgarna än den betyder för bandyn och idrotten” 

(Rapport 070504) 
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4.1.8 Kommunens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att den ställer sig bakom byggandet av 

Arena Vänersborg. Röstningen genomförs med god majoritet för byggandet av Arena 

Vänersborg enligt de nya förutsättningarna. Medel om 10Mkr avsätts för att arbetet skall 

kunna starta omgående år 2007. Kommunen godkänner ett investeringsbelopp på 120 Mkr 

och räknar med en sponsringsintäkt på 20 Mkr, totalt 140 Mkr.  

Beslutet fattades i två omgångar, en första omröstning gällande genomförande av projektet 

med ett röstresultat 43 mot 5 till fördel för byggandet av arenan. En andra omröstning 

genomfördes angående kostnaden av byggnation. Valet stod mellan den ursprungliga 

kostnadsramen på 90Mkr alternativt rapportens förslag på 140Mkr. Omröstningen 

genomfördes med 33 röster på rapportens förslag och 9 röster på det ursprungliga förslaget. 

6 personer valde att avstå från att rösta.(Dnr 2006.551) 

4.2 Den praktiska aspekten 

Efter beslutet om byggnationen av en arena i Vänersborg är det under Barn- och 

ungdomsnämndens organisation som projektet skall genomföras. Den projektstyrelse som 

tillsattes under utredningen fortsätter att arbeta med arenan, det tillkommer dock ett antal 

medlemmar till arbetsgruppen under tiden. Denna grupp skall löpande rapportera till Barn- 

och ungdomsnämnden om arenan. Under uppförandet finns också byggnadsmöten som tar 

hand om samordning mellan de olika entreprenörer som medverkar i produktionen. En 

koordinator skall anställas av kommunen för att samordna projektstyrelsen och 

byggnadsgruppen.  

Efter beslutet om att bygga Arenan kontaktades kommunens fastighetskontor för att utreda 

om de kunde ta sig an projektledningen. Fastighetskontoret avböjde dock att ta sig an 

projektet då de tyckte att det var ett allt för stort för dem att hantera. Istället skickades det 

ut förfrågan till fyra olika bolag om att sköta uppförandet av Arenan. 

WSP Management blir det bolag som får uppdraget att genomföra projektet. På förslag av 

WSP genomförs projektet med s.k. Construction Management. Detta innebär att WSP 

ansvarar för projektet praktiskt och ekonomiskt. De bygger däremot inget själva utan 

kontrakterar underentreprenörer.  WSP:s syn på deras egen roll är att kommunen köper en 
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organisation där WSP blir ansvariga för byggledning, avtal, uppföljning, kalkyler och 

rapportering till projektstyrelsen.  

Rapportering om ekonomi och prognoser skall lämnas löpande och har gjorts så enligt 

kommunens ekonomer på följande sätt: 

 En översiktlig rapport över projektet på kontonivå 

 En rapport med redovisning på respektive underentreprenad på kontonivå 

 En analyslista med förteckning över samtliga fakturor. 

Detta skall distribueras till följande: WSP, förvaltningschef, områdeschef, enhetschef samt 

ordförande i projektstyrelsen, dvs. styrgruppen för Arena Vänersborg. 

Samtliga fakturor skall godkännas av kommunen, det är de som betalar ut pengarna. WSP 

förattesterar åt kommunen de entreprenader som hanterar byggprojektet. Det finns dock 

fakturor som WSP inte attesterar i förväg utan som hanteras direkt av kommunen. 

Under uppförandet har det skett en del förändringar från den ritning som låg till grund för 

beslutet. Det har bl.a. tillkommit en restaurang, entrén är i två plan, fler loger och ett annat 

formspråk än det ursprungliga. Inga kalkyler eller formella beslut om dessa har funnits. 

 

Diagram 1: Bäcklund & Mouritsen 

0

50

100

150

200

250

300

2
0

0
7

Ja
n

Ju
n

D
ec

2
0

0
8

Fe
b

A
p

r

N
o

v

D
ec

2
0

0
9

Ja
n

 

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
aj

Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
kt

N
o

v

D
ec

M
kr

Kalkyler och kostnader

Ackumulerad kostnad

Reviderade kalkyler



30 
 

Diagrammet visar kostnadsutveckling under projektet från december 2006 då de första 

planerna på en arena uppkom fram till december 2009.  

Produktionskalkylen reviderad till 176Mkr är den som används under stora delar av 

produktionen. Den fastställs i november 2008. 

Utvecklingen under december 2009 tyder på att kostnaderna kommer att uppgå mot 

närmare 275Mkr. Detta på grund av fakturor som kommunen inte betalat då de ansåg att 

tveksamheter låg bakom. Dessa fordringsägare driver nu en process mot Vänersborgs 

kommun om ett belopp runt 20 Mkr. 

Dessa kostnader är totala kostnader exkl. eventuella sponsorintäkter. Arbetet med sponsor 

intäkterna har i dokument nämnts som ”trögstartat”. Som en orsak har ”medias negativa 

bild” av projektet påverkat arbetet negativt. Vi har dock inte i Barn- och ungdomsnämndens 

diarium kunnat hitta några dokument om vilka summor som är avtalade när det gäller 

sponsring, så om Vänersborgs kommun har uppnått sitt mål med 20Mkr är oklart.  

4.2.1 Observationer 

Vi har under undersökningen gått igenom närmare 1500 sidor protokoll från projektstyrelse- 

och byggnadsmöten angående Arena Vänersborg. Även kommunfullmäktige och Barn- och 

Ungdomsnämndens mötesprotokoll har utretts. Vi har dock inte hittat någon specifik data 

att redovisa, utan vår kunskap har byggts på med fragment vilket gör det svårt att överblicka. 

Vi sammanställer därför de viktigaste punkterna för att hålla det enkelt. 

 Ekonomisk rapportering har varit sporadisk och endast på efterfrågan. 

 Ordföranden i projektstyrelsen väntar på en säker prognos för att inte be om ökad 

budget flera gånger.  

 Intäktsmodell och kostnadsanalyser är inte reviderade sen förstudien. 

 Kassaflödesanalys verkar inte finnas. 

 Endast ett fåtal ekonomiska dokument och kalkyler. 

 Bristfälliga rutiner, införande av nya betalningsrutiner tillkom så sent som kvartal 

1 2009. 
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5 Empirisk analys 

5.1 Strategisk analys utifrån protokoll 

Under utredandet har man samlat in önskemål från föreningsliv, näringsliv och andra 

potentiella användare av arenan för att kunna nå fram till ett alternativ som gör alla nöjda. 

Att hänvisa till kommunens invånare kan vara ett sätt att legitimera en fördyring och 

projektgruppens arbete som helhet då de visar upp ett alternativ som överskrider 

utredningens ramar. Projektstyrelsens har i sin rapport valt att inte presentera några data 

för alternativet om en arena med en totalkostnad på 90 Mkr. Alternativet presenteras 

enbart i ett fåtal meningar och förpassas helt efter ett par sidor. Det presenteras som ett 

alternativ trots att det saknas data för förslaget. Det ges ingen möjlighet till rättvis 

jämförelse av alternativen. Det nya förslaget beskrivs i detalj och målar upp en tydlig bild 

medan det andra alternativet beskrivs som någonting mindre tilltalande som inte kommer 

ge samma mervärde. Med tanke på detta framställande kan man ifrågasätta objektiviteten 

hos arbetsgruppen. Negativa aspekter nämns och viss kritik förekommer, främst i 

riskanalysen, men detta ges ingen större tyngd i den slutliga utvärderingen och Rapportens 

rekommendationer. Här har möjlighet funnits för att färga beslutsunderlaget för att kunna 

driva igenom egna intressen. Det kan nämnas att samtliga projektstyrelsens medlemmar var 

positivt inställda till byggnationen och röstade sedan också för det nya, dyrare alternativet. 

Beslutet om att bygga Arena Vänersborg togs 070520. Förutom själva beslutet i sig förekom 

en del oegentligheter runt formalia. Rapporten stödjer en investering och rekommenderar 

kommunfullmäktige att rösta för ett byggande av arenan. I mötesprotokollet avhandlas 

ärendet snabbt och är godkänt utan att en omröstning genomförts. Först efter påtryckningar 

från medlemmar i kommunfullmäktige om att omröstning ej skett tas frågan upp för 

votering. Detta kan ses som en indikation på ett redan förankrat stöd av ett byggande i 

kommunfullmäktige och en viss kännedom om utfallet vid en omröstning. Avsaknaden av 

diskussion och analys av rapporten ger en bild av att rapporten inte haft den betydelse som 

beslutsunderlag man kan förvänta sig.  

Under projektets genomförande tas inga nya formella beslut. Projektet verkar självgående, 

diskussioner om ekonomin i projektet är få och förfrågningar om kalkyler besvaras sällan 

eller åtminstone inte formellt på styrelsemöten.   
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Då budgeten gått över det belopp man beslutat om förlorar beslutet sin validitet och ett nytt 

beslut bör tas. Trots beslutet på en totalkostnad på 140Mkr övergår projektet till en 

projektbudget på 176Mkr utan omröstning.  

5.2 Teknisk analys 

Rapporten innehåller de enda detaljerade kalkyler vi hittat. Här definieras de 

grundantaganden och årliga kostnader och intäkter som påverkar kommunen. Kalkylerna 

som har redovisats är enkla att förstå och ta till sig, kanske t.o.m. lite för enkla. De kalkyler 

som visas är färdiga uträkningar av totalkostnader och kan ses som en master budget. 

Bristen på detaljer gör det svårt att kunna identifiera enskilda kostnader och påverkan på 

dessa om något skulle ändras. Det kan vara för svårt att genomföra en analys om inte alla 

faktorer tas upp. En förenkling av data skapar visserligen överblickbarhet men tappar istället 

förtroende som underlag.  

De traditionella kalkyleringsmetoderna verkar inte ha använts, i alla fall inte som 

presenterats i de dokument som granskats under undersökningen. Detta kan vara p.g.a. den 

totala avsaknaden av beräkningen av socialekonomiska effekter. Om en värdering av 

samhällsnyttan funnits med och kvantifierats skulle den kunna tas med i projektets 

kostnadskalkyl. Det beskrivs i ordalag hur mycket Vänersborgarna kommer att ha nytta av en 

arena och att det kommer höja intresset för Vänersborg. Det saknas däremot en värdering 

av denna nytta, en värdering som skulle kunnat försvara kostnader upp mot den nivå som 

Arena Vänersborg nu kommer hamna på . Nu går det inte att försvara kostnaderna.  

Riskanalysen för projektet innehåller flertalet punkter som kan förändra projektets 

förutsättningar drastiskt. Projektet omges av flera riskfaktorer som utredningen pekar på, 

men som i beslutsprocessen verkar ha ignorerats och inte tagits upp för diskussion och 

vidare analys, något som påpekas som nödvändigt. 

Beslutsunderlaget godtas utan protester och verkar direkt övergå till att fungera som 

styrdokument och därmed projektbudget. 

5.3 Praktisk analys 

Projektets genomförande är beroende av tillgång till relevant information och kräver 

regelbundna uppdateringar.  
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Det fanns en projektstyrelse som ansvarade för projektet och avrapporteringen till Barn- och 

ungdomsnämnden och vidare till kommunfullmäktige. Projektstyrelsen träffades 

regelbundet för planering och avvikelsehantering. Under uppförandefasen förekom 

regelbundna byggnadsmöten för samordning av de olika entreprenaderna. Byggnadsmässigt 

fanns den struktur som projektprocessen kräver. 

Det som verkar brista däremot är övriga rutiner, eller avsaknaden av dessa. I flertalet av de 

mötesprotokoll vi gått igenom dyker det upp frågor om rutiner och arbetssätt. Bl.a. 

efterfrågas betalningsrutiner, dels vilka som finns och dels hur man skall göra. 

Fakturahanteringen visar en del brister då det sker attestering hos två parter. Problem kan 

uppstå i sammanställningen då fakturor kan hamna på olika konton och därmed hanteras 

felaktigt. Kostnaderna kan då bli missvisande. När den interna uppföljningen allokerat 

kostnader till rätt bärare kan detta resultera i en kraftigt ökad total kostnad.  

Den mest styrande delen för projektstyrelsen är tidsplanen. Även om tidsaspekten är en 

viktig del så är det inte enbart den som skall tas hänsyn till, något som i detta fall verkar ske. 

Planeringen blir den drivande faktorn och tar över budgetens roll, styrning.  

I efterspelet har det förekommit en del irriterad ordväxling mellan kommunalt ansvariga och 

WSP. Projektstyrelsens ordförande har kritiserat WSP hårt och tycker att de inte skött sitt 

åtagande. WSP säger att de har arbetat efter de förutsättningar som givits dem. Samarbetet 

mellan parterna verkar ha brustit. Detta kan bero på att man inte har styrt upp 

projektorganisationen på ett sätt som alla inblandade är helt klara med från början. När WSP 

gjorde sina kalkyler hade de givits vissa förutsättningar och räknade utefter dessa. Under 

uppförandet så har det tillkommit och gjorts avvikelser från den grundritning man baserat 

beräkning på. Hur dessa ändringar har hanterats rent kostnadsmässigt har vi inte hittat 

några dokument på men det kan ju antas att t.ex. en extra våning i entrén medför 

konsekvenser.  

En annan punkt med brister är uppdateringar av kalkylerna. Den totala investeringsbudgeten 

har reviderats ett antal gånger men det har inte uppdaterats driftskostnader, finansiella 

kostnader mm. Med en kostnadsökning på nästan 100 Mkr från produktionsbudget så är det 

ju självklart att det kommer ske drastiska förändringar i kommunens finansiella 

förutsättningar.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Slutdiskussion 

Vår uppfattning av genomförandet av projektet Arena Vänersborg är att det har varit 

problem när det gäller styrning av projektet. Viljan att bygga en arena i Vänersborgs 

kommun verkar vara det som många brinner för och det som inblandade personer vill lämna 

efter sig som politiskt arv. Flera styrande medlemmar har också ett uttalat intresse för 

bandy, något som kommer vara huvudaktivitet för Arenan. Även om det fanns ett visst 

motstånd mot Arenan är det begränsat och effektlöst, allt för få tar ansvaret att diskutera 

och granska kritiskt.   

Vår uppfattning är att spelet bakom den offentliga kulissen har styrt projektet och varit det 

som legat bakom beslutsfattandet. Inte den objektiva investeringsbedömning som man kan 

förvänta sig. Visserligen sker det ett utredningsarbete, det som kan ifrågasättas är hur 

objektivt detta är. Utredningsarbetet tilldelades 500 Tkr, något som borde resulterat i en 

mer detaljerad rapport där kostnader i detalj klart kan identifieras. Rapporten redovisar i 

princip antaganden och inga direkta uträkningar som man kan förvänta sig av en 

organisation som eftersträvar rationalitet.  

Förstudien om Arena Vänersborg misslyckas också att följa uppdragsbeskrivningen, något 

som kan vara en följd av personliga intressen. Projektgruppen borde informellt ha fått 

indikationer från fullmäktige om deras stöd för att bryta mot deras uppdrag och presentera 

helt andra förutsättningar. Detta visar sig tydligt i mötesprotokoll då ingen genomgång med 

djupare diskussion om Rapporten och vad den innebär för Arenan och kommunen 

genomförts. Till detta hör även att omröstning sker endast efter att motståndare till Arenan 

påpekar att ingen omröstning genomförts rörande byggnation. Den kultur som verkar råda 

vid sammanträden är att kommunstyrelsen redan beslutat om att bygga Arenan. Vi tolkar 

det som att styrgruppen haft informella riktlinjer och fått tydliga indikationer på att deras 

uppdrag om att utreda möjligheterna att bygga en Arena för 90Mkr inte längre varit deras 

huvuduppgift. Det informella stöd som styrgruppen och inblandade haft har färgat 

processen och blivit en legitimering för att lämna ramverket som skulle gälla för Arena 

Vänersborg. Detta kan ha gett utrymme för styrgruppens personliga mål att ta en tydligare 

roll och påverka rapporten. Istället för att vara det underlag för beslut blev rapporten istället 
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kopplad till genomförandet. Detta trots att Rapporten själv påpekar sin egen osäkerhet och 

att nya oberoende kalkyler är nödvändiga.  

Upplägget i Rapporten kan också kritiseras en del. Det presenteras två alternativ men det 

ena av dem ges bara en bråkdel av utrymmet och är egentligen inte ett alternativ att ta 

ställning till. Alternativ 2, det som senare genomfördes, var det som presenterades med 

lovord, kalkyler och ritningar. Det förkastade förslaget hänvisades till en gammal skiss. 

Skillnaderna i presentation är helt klart uppenbara. Visst kan det vara så att det tidigare 

alternativet har fått en grundlig presentation innan, men vi har inte sett någon. Skulle det 

vara så hade det varit passande att åter visa upp detta fullständiga alternativ för att kunna 

göra en aktuell jämförelse. Det känns som att presentationen av alternativen inte ger något 

egentligt alternativ, det enda valet är att välja det alternativ som projektstyrelsen stödjer.  

Ett stort problem är den inställning som verkar finnas. Antagandet om att en beslutad 

summa inte kan överskridas känns naiv. Det är en av de intryck man får när man granskar 

det som hänt. Efter kommunens beslut om ett investerande uttrycker de själva ett begränsat 

kommunalt åtagande till 120 Mkr. Det enda sättet de kan göra detta på är att avbryta 

byggandet när kostnaderna nått detta tak, om det inte skulle vara klart. Hade det funnits en 

utvärdering av projektet när dess kostnadstak uppnåtts skulle ett ställningstagande kunna 

ske. Fortsätta byggandet och därmed öka kostnaderna, eller lägga det på is tills vidare. När 

Rapporten i sin egen risk- och konsekvensanalys tar upp att prognoserna består av 

antaganden och gamla data reagerar vi på att det inte beslutas om att följa upp detta 

ytterligare. Hur ska detta kunna hållas om man inte ens har gjort en ordentlig kalkyl över 

projektet? Om en mer noggrann kalkylering visat på kostnader som varit närmare en faktisk 

totalkostnad hade förmodligen projektet fått en annan status. Information kostar, och är 

man inte beredd att ta kostnaden för informationen initialt så är risken stor att den 

bristande informationen skapar problem. Det blir följdeffekter. 

Det hade troligen varit för dyrt för kommunen att genomföra satsningen. Det redan 

investerade kapitalet, undersökningskostnaden, blir förbrukat, en sunk cost. Ett sådant 

beslut skapar ett negativ anseende i kommunen. Har man däremot startat projektet och 

initierat entreprenad ska det mycket till för att sedan avsluta det, något som kan ligga bakom 

den stress som upplevs. Det betonas att snabbt komma igång. Varför är det så viktigt? 
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Bandypremiären är styrande och inte projektets budget. En pampig invigning och en full 

säsong i bandyns finrum verkar vara värt mer än att hålla kostnaderna nere. Viljan att bygga 

är större än viljan att fatta beslut på rätt grunder. Beslutet är styrt från toppen och söker 

istället legitimering i form av Rapporten. 

Att det över huvud taget har passerat det bestämda utgiftstaket visar på bristande rutiner. 

Om det beslutats om en summa borde det också rimligtvis finnas en kontroll av detta. 

Löpande utbetalningar måste redovisas och visa den ackumulerade kostnad som hela tiden 

ökar. Betalningsrutinerna, som inte verkade finnas till en början, har helt klart brustit. En 

utbetalningsplan, där tidpunkter och storlekar definierats, skulle på ett lätt sätt hjälpa till att 

kontrollera det verkliga utfallet mot plan. Vid en noggrann planering, baserad på objektiva 

kalkyler, skulle delmomenten vara definierade och storleksbedömda. Även om man här gjort 

en viss felbedömning hade avvikelser upptäckts och därmed kunnat hanteras. De uppgifter vi 

har över utbetalningar visar att den enda tillgängliga data är den från ekonomikontoret över 

kassautbetalningar. I projektet saknas helt någon kalkyl över förväntade utbetalningar. Inga 

kostnader verkar ha bokförts förrän kommunens åtagande genomförts. Problemet i detta 

fall är det saknats en klar plan över vad som skall inträffa. Fokus har legat på att hålla 

tidplanen. Projektets budget, som man kan utläsa i Diagram 1, visar en ständigt utökad 

budget i samma takt som bokförda utbetalningar ökat. Istället för att ledningen varit ett steg 

före utbetalningarna har de hamnat i en situation där projektet styrt utbetalningarna och 

inte budgeten. När budgeten förlorar sin status som styrmedel förlorar även organisationen 

möjligheten att tolka informationen om hur projektet går och hur väl man följer sin plan. När 

en budget avviker för mycket mister man möjligheten att använda traditionella kalkyler då 

verklighetsanknytningen går förlorad. 

Stora brister har förekommit kring uppföljning och avstämning under projektets fortlöpande. 

Projektet ger en tydlig bild om att uppdateringen av data, som främst rör ekonomin inte 

genomförts. Detta medför att varningssignaler för projektet ej uppmärksammas och 

möjligheten att dra i bromsen och hantera problemen minimeras. Något som genomgående 

återkommer är bristen på information från de styrande grupperna. I flertalet mötesprotokoll 

efterfrågas information om fortskridandet och detta skall redovisas nästa möte sägs det. 

Följer man upp detta ser man att det inte förekommer redovisning i den utsträckning det 

skall göra. En eskalerande kostnad kan också kopplas samman med de ändringar som 
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tillkommit, t.ex. fler loger och en större entré. Signaler för den ekonomiska utvecklingen 

skulle kunna rapporterats tidigare än de ofta gjort. I ett specifikt fall under genomförandet 

motiverar projektstyrelsens ordförande att han vill ha en säker kalkyl på projektets 

totalkostnad. Vid denna tidpunk är alla medvetna om att projektets inte kommer att klara de 

budgetmål som projektet har. Han tar ändå beslutet att inte informera kommunstyrelsen då 

han inte vill begära mer pengar vid flera tillfällen. Denna syn på information kan skapas av 

ett revirtänkande kring projektet, då de inblandade skyddar sina egna intressen.  

Vi är kritiska mot att samma person varit ordförande i den ansvarande nämnden, ordförande 

i projektstyrelsen och styrgruppen för Arena Vänersborg . Det är dels för mycket för en 

person att hantera, speciellt i detta fall när det handlar om ett stort nytt projekt som 

kommunen inte har några större erfarenheter av. Det har också getts en person en allt för 

stor möjlighet att påverka, och detta kan vara en anledning till att det tillkommit bl.a. loger 

och ändrats i planritningar. Något som skulle kunnat gynna det kommunala åtagandet och 

de kostnader som uppstått skulle varit att låta någon av de ledamöter som var emot 

byggandet av Arenan att delta i de olika styrgrupperna. Möjligheterna att kunna väga för- 

och nackdelar med skilda synsätt finns då och man kan undvika fällor och felbeslut p.g.a. 

tunnelseende som kan uppstå när man är fokuserad på en sak, speciellt om det är något man 

brinner för.  

Vems intressen är det egentligen som har påverkat processen? Det finns dubbla roller för de 

inblandade. Tjänstemännen som deltagit är i en mening agenter, de agerar utefter det 

mandat de tilldelats av medborgarna. Då de själva är en del av samhället, tillhör de även 

samhället som gett dem mandat. De agerar i dubbla roller, de är själva huvudman och agent. 

Det medför att agerandet alltid kan motiveras följa huvudmännens intressen, då agenten 

själv är en huvudman. 

6.2 Slutsats 

 

Hur har investeringsbeslutet hanterats i processen? 

Beslutet kan inte anses vara rationellt. Beslutsunderlaget påpekar sina egna brister, 

undersökningarna är till stor del antaganden och baserade på gamla fakta. Beslutet att bygga 

verkar ha uppkommit informellt innan beslutsunderlaget presenterades och rapport och 
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utredning av projektet verkar vara en formell legitimering. Valet av investeringsalternativ 

kan däremot ses som relativt rationellt, då det mest informativa och utredande förslaget 

valdes.  

 

Hade man kunnat undvika den stora differensen mellan prognostiserad kostnad och utfall? 

Den stora differensen mellan prognos och utfall skulle förmodligen kunnat undvikas. Ett 

grundligare kalkyleringsarbete som gett mer pålitlig information och som mer 

överensstämde med styrgruppens egentliga visioner skulle gett en mer rättvis bild av 

projektet. Problemet har varit att i de första utkasten var projektet väldigt löst definierat och 

ändrades under gång, något som självklart påverkade kostnaden.  

Vi anser att totalkostnaden för Arenan bara skulle kunna ändrats marginellt vid ett 

alternativt genomförande. Det slutgiltiga utförandet har inneburit avsteg från beslutad plan 

och budget och det är där problemet ligger. Att bygga en arena som den i Vänersborg 

orsakar kostnader, dessa är beroende av material och arbetskostnader, två faktorer som 

måste till för att genomföra byggnationen. En mer grundlig plan för projektet skulle dock 

minimerat risken för tilläggsarbeten och ändringar i utförande som ökat kostnaderna. 

Ordnade rutiner och uppföljningar skulle eliminerat risken för överraskningar i 

kostnadsökningar. En noggrann uppföljning skulle även minimerat risken för ändringar i 

utförande då man direkt skulle se dess konsekvenser på projektets totalkostnad.  

6.3 Slutord 

När vi valde detta projekt som studieobjekt trodde vi att det främst skulle handla om 

kalkyleringar och budgetprocessen. Under vår studie fann vi däremot att kalkyler inte alls var 

så dominerande i processen som man kan tro. Vi fann istället en annan process, den 

politiska, och detta blev även den som kom att dominera vår studie. Även om det skiljde sig 

från våra initiala förväntningar var det ändå intressant och vi känner att vi kommit nära att 

beskriva en praktisk verklighet istället för en teoretisk sådan. Den politiska processen står 

utanför kontrollprocessen, och projektets blir självstyrande utan möjlighet till revision och 

avvikelsehantering. Det skapar ett förhållande till budget som går emot teorin, att budget är 

ett styrmedel. 



39 
 

En målsättning med detta arbete är att inte producera en standarduppsats. Vi har läst 

många kandidatuppsatser och tycker att de flesta är alltför teoretiska och saknar den 

praktiska aspekten kring de ämnen de behandlar. För stor del av uppsatserna fokuserar på 

att använda rätt metod och teori, men många misslyckas med kopplingen mellan teori och 

praktik. Analyser av faktiskt användande av teorier är mer intressant. Uppsatsskrivare borde 

fokusera mer på att applicera teorier i praktiska sammanhang istället för att analysera 

teorierna. 

Förslag till vidare forskning: 

Kostnad-nytta-analys i verkligheten.  

Att visa hur en kostnad-nytta-analys går till i verkligheten hade varit intressant att visa, 

speciellt hur man går tillväga med värderingar. Det skulle även vara intressant att försöka 

motivera kostnaden av Arena Vänersborg med hjälp av en kostnad-nytta-analys. 
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