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Förord 

 
 
Detta examensarbete har varit en resa utöver det vanliga. Det är nu med glädje och 
viss vemod vi lämnar ifrån oss uppsatsen och vill därmed passa på att tacka dem som 
har bidragit med goda råd och tips under studiens gång.  
 
Först vill vi passa på att tacka alla respondenter som har tagit sig tid att delta i 
intervjuer och som därmed har underlättat genomförandet av vår studie. Ett speciellt 
tack riktas till Ekonomichef Magnus Widén som har investerat av sin tid i att hjälpa 
oss med både samordning och nya lärdomar. 
 
Vi vill också rikta ett varmt tack till vår handledare Arne Söderbom för värdefulla tips 
på vägen som har gjort den här uppsatsen möjlig. En applåd ges även till 
studiekamrater och examinator Jan-Olof Müller som genom opponering givit oss 
vägledning genom studien.   
 
Sist vill vi även passa på att tacka varandra för ett ömsesidigt tålamod. 
 
Högskolan i Halmstad, Campus Varberg. 27 maj 2014 
 
 
Patrik Fasth Snödahl       Karl Bengtsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  
	  

Sammanfattning 
 
I Varbergs kommun kommer ett stort infrastrukturprojekt att genomföras, vilket går 
under namnet stadsutvecklingsprojektet. Projektet är under planeringsfasen och 
innefattar tre delprojekt. Först kommer hamnprojektet, sedan kommer tunnelprojektet 
och sist kommer exploatering av den nya stadsdelen. Investeringar i infrastruktur ska 
bidra att uppfylla de mål som har ställts upp, samtidigt som resurserna ska användas 
ansvarsfullt och effektiv. Investeringar kräver tillgång till kapital och investeringar är 
beslut vars konsekvenser som sträcker sig över en lång tid. 
 
Studiens syfte är analysera och beskriva vilka risker som identifieras i planeringsfasen 
av stadsutvecklingsprojektet i Varberg ur ett finansiellt perspektiv. Vi har även för 
avsikt att belysa hur riskerna kan hanteras i en kommunal kontext. 
 
Det här en kvalitativ studie och till grund för det empiriska materialet så har vi 
genomfört intervjuer inom olika sektorer i Varbergs kommun. Vi har genom studiens 
gång tillämpat ett kundperspektiv, där kunden är kommuninvånaren. 
 
Resultatet visar att det finns ett flertal risker i stadsutvecklingsprojektet. Det visar 
även alternativ på hur man kan hantera risk i en kommunal kontext. Det framgår även 
olika syn på risk inom samma riskområde och därmed olika alternativ för hanteringen 
av dem. För att få ett mer utvecklat finansiellt perspektiv så skedde en återkoppling av 
ett fåtal utvalda risker med ekonomichefen på Varbergs kommun. 
 
Det finns olika sätt att hantera risk på i en kommunal kontext men de är inte alla som 
känns tillräckligt konkreta eller adekvata. Anledningen till detta beror både på den 
generella komplexiteten vid investeringar men även på grund av balansen mellan 
nytta och ekonomiska krav. Nyttan är svår att värdera vilket ger utrymme för ”tro”. 
Monetära resurser bör dock baseras på mer än ”tro” och ett verktyg kan vara att  
upprätta kalkyler.  
 
Nyckelord: 
Risk, Riskhantering samt Nytta & Mål 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  
	  

Abstract 
 
A large infrastructure project will be implemented in Varbergs Municipality,  which 
goes under the name of urban development project. The project is in the planning 
phase and includes three sub-projects. The project is in the planning phase and 
includes three sub-projects. First, the port project , then the tunnel project and finally 
the exploitation of the new district. Investment in infrastructure will contribute to 
fulfilling the objectives that have been set while the resources are used responsibly 
and efficient. Investments require access to capital and investment is a decision with 
consequences that extend over a long period. 
 
The study aims to analyze and describe the risks identified in the planning phase of  
the urban development project in Varberg from a financial perspective. We also 
intend to illustrate how the risks can be managed in a municipal context. 
 
This is a qualitative study and the basis for the empirical data , we have conducted 
interviews in different sectors in the municipality of Varberg . We have through the 
study applied a customer perspective , where the customer is the municipality of 
inhabitants. 
 
The result shows that there are a number of risks in the urban development project. It 
also shows options on how to manage risk in a municipal context. It is also different 
views on risk within the risk area and therefore different options to deal with them. To 
get a more developed financial perspective, there was a response of a select few risks 
with the chief financial officer of the municipality of Varberg 
 
There are different ways to manage risk in a municipal context but there are not all 
that feels sufficiently specific or adequate. The reason for this is due to both the 
general complexity of investments but also because of the balance between benefit 
and economic requirements. The benefit is difficult to evaluate, which leaves room 
for "faith". Monetary resources should be based on more than "faith" and a tool can be 
to set up calculations. 
 
Keywords: 
Risk, Risk management and Benefit & Goal 
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1 Inledning 
Inledningen	  kommer	  vi	  att	  presentera	  den	  bakgrund	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
problemdiskussionen.	  Problemdiskussionen	  kommer	  sedan	  att	  leda	  till	  en	  
forskningsfråga.	  Vi	  kommer	  även	  att	  påvisa	  vad	  syftet	  är	  med	  studien.	  För	  att	  inte	  
vår	  studie	  skall	  bli	  allt	  för	  omfattande	  så	  har	  vi	  gjort	  vissa	  begränsningar	  som	  tas	  
upp	  i	  avgränsningar.	  

1.1 Bakgrund 

Varbergs kommun (2014) redogör hur stadsutvecklingsprojektet kommer att 
möjliggöra den fortsatta utvecklingen av Varbergs centrala delar. De projekt som 
ingår i stadsutvecklingsprojektet är; Varbergstunneln, hamnutvecklingsprojektet samt 
att bygga en helt ny stadsdel på marken som frigörs tack vare de förstnämnda 
projekten. Varbergstunneln som kommer att byggas är normalt en statlig angelägenhet 
men för Varberg och dess invånare har tunnelprojektet ett betydande mervärde 
jämfört med övriga alternativ som har funnits. Därför har Varbergs kommun valt att 
vara med och delfinansiera projektet med 290 miljoner kronor (Trafikverket & 
Varbergs kommun, 2013). Hamnutvecklingsprojektet består av att flytta och bygga en 
ny hamn i farehamnen. Detta projekt kommer uppskattningsvis kosta en halv miljard 
kronor J. Johansson (personligkommunikation, 4 februari, 2014). 
 
Möjligheterna som Varbergs kommun ser med projekten 
är bland annat att kapaciteten blir större på 
järnvägsbanan, vilket i sin tur ökar turtätheten för person- 
och godståg. Med förbättrade möjligheter till pendling, så 
växer också arbetsmarknaden för dem som bor och 
arbetar i kommunen. En annan faktor som lyfts fram är 
att människors tillgång till utbildning ökar eftersom 
pendling blir lättare. Summerat så betyder detta att 
Varbergs attraktionskraft kommer bli högre, både som 
bostadsort men även för etablering av företag 
(Trafikverket & Varbergs kommun, 2013).  
 
För Varberg som stad och samhälle kan dessa projekt 
innebära otroliga möjligheter men också risker ur ett 
finansiellt perspektiv. Andersson (2008) menar att 
investeringar är beslut vars konsekvenser sträcker sig 
över en lång tid. Allmänt kan 
investeringar definieras som en 
resursinsats vid en tidpunkt som ger 
konsekvenser i framtiden. Ofta sker 
beslutsfattande vid 
investeringsbedömning under stor 
osäkerhet. För att kunna genomföra 
en investeringskalkyl så måste man 
anta värden på framtida och därmed 
okända betalningar. Varje investering 
kräver tillgång till kapital eftersom 
utbetalningarna är dominerande vid 

Figur	  1:	  Karta	  över	  nya	  farehamnen	  
(Källa:	  Varbergs	  Kommun,	  2014) 

Figur	  2:	  Karta	  över	  Varbergstunneln	  (Källa:	  Varbergs	  
Kommun,	  2014) 
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en investerings start. Valet av finansieringsform påverkar räntekostnad, framtida 
lånemöjligheter, risksituation samt likviditet. Ofta är indata bristfällig och 
konsekvenserna av ett beslut är vidsträckt. Investeringar i infrastruktur ska bidra att 
uppfylla de mål som har ställts upp, samtidigt som resurserna ska användas på ett 
ansvarsfullt och effektivt sätt. För att uppnå detta så krävs det att kommuner har 
kontroll över resursförbrukningen (Fjertorp, 2010). I många kommuner så finns det 
goda möjligheter att värdera kostnader medan intäktssidan kan ersättas med en 
eftersträvad prestation, om framtida värden av betalningar är för osäkra. 
Beslutssituationen är då att med lägsta möjliga kostnad åstadkomma en bestämd 
prestation(Andersson, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Cracium (2011) så finns det många olika typer av risker som går att hänföra till 
en investering. Investeringar i infrastruktur berör flera olika typer av risker och 
begreppet risk är ett viktigt element i alla investeringsbeslut. Olika typer av risker är 
mer eller mindre korrelerade med varandra (Andrieu, Palma & Picard, 2009).  
 
Många infrastrukturprojekt är förknippade med betydande risker som beror på 
bristande kunskap om framtida kostnads-och nyttoflöden. Dessa projekt innebär 
vanligtvis stora initiala kostnader, de tar längre tid att slutföra och är beroende av 
framtida kassaflöden för att möta finansiella åtaganden (Dhingra, Khasnabis & 
Mishra, 2013). Om vissa nyttor eller värden är svåra att värdera i monetära termer och 
om de är av långsiktigt karaktär, skapas de då inte risker ur ett finansiellt perspektiv? 
Dong (2010) menar att det finns systematisk risk, vilken inkluderar marknadsrisk, 
politisk risk och legal risk. Det andra begreppet är icke-systematisk, vilket inkluderar 
operativa- och finansiella risker.  
 
Hur ser man på risk i en kommunal kontext och finns det olika synvinklar och nyanser 
av risk beroende på vilken yrkesroll man har i Varbergs kommun? Genom att samla 
och ta del av kunskap och erfarenhet utifrån olika personer och synvinklar, så kanske 
riskerna kan identifieras och därmed hanteras“enklare” i en finansiell planering? 
Riskanalys ger insiktsfulla resultat om de ekonomiska och finansiella konsekvenserna 
från varje deltagares synvinkel (Dhingra et al., 2013). 
 
Fjertorp (2010) menar att en investering i monetära termer avser en eller flera initiala 
utbetalningar, som förväntas ge upphov till ett flöde av in- och utbetalningar. 
Resurserna som används till investeringen kan vara såväl monetära som icke-
monetära och nyttan som skapas kan också vara den karaktären. Ibland så skapas 
nyttor av tillgångar som inte är enkla att värdera i monetära termer. (Ibid) menar att 
det “övergripande målet med investeringar är att de ska skapa nytta över en längre 
tidperiod” och att investeringar i infrastruktur till grunden är av långsiktig karaktär. 
Yard (2001) menar att in investering innebär en satsning i nutid medan nyttan eller 
värdet skördas i framtiden Beskrivningen pekar på en rad väsentliga egenskaper hos 
en investering. Först och främst så finns det ett tidsavstånd mellan uppoffring och 
överskott. Från dessa egenskaper kan två problem identifieras, nämligen att in- och 
utbetalningar uppkommer vid olika tidpunkter. Det andra problemet är att man i 
kalkylsammanhang ofta har svårt att uppskatta storleken av en investerings- och 
betalningskonsekvenser. 
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Kommunallagens krav på ekonomisk hushållning (KL, 8 kap, 1 §) innefattar att 
kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte ska behöva vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella problem. För att Varbergs kommun inte ska behöva 
vidta drastiska åtgärder, så bör riskerna identifieras och hanteras redan i 
planeringsfasen. Hur gör man och finns det metoder för detta? Enligt Brorström, 
Haglund & Solli (2014) så syftar risk på hur exponerad kommunen är ur ett finansiellt 
perspektiv. Kontroll hänger samman med risk och syftar på kommunens förmåga att 
via ekonomistyrning upprätthålla god hushållning enligt Kommunallagen, 8 kap, 1 §. 
Kalkylen ska ligga till grund för ett investeringsbeslut men ibland anser man att indata 
är för osäker och då är det viktigt att istället göra känslighetsanalyser. Brealey, Myers 
& Allen (2014) menar att känslighetsanalys kan användas för att bedöma hur olika 
utfall blir beroende på vilka förutsättningar man utgår ifrån. 
 
Vid offentliga investeringar är det  inte givet att alla kostnader ska täckas av 
intäkterna. En viss del kan om det är politiskt önskvärt istället skattefinansieras 
(Bengtsson, 2006). Syftet med investeringar kan skilja sig åt beroende på vilken 
organisation som betraktas. Organisationer kan ha olika mål med verksamheten och 
inrymmas under skilda lagar och regler. Enligt KL, 2 kap, 7§ så redogör Svensk 
riksdag (2014) att kommuner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan 
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar. Detta betyder 
inte att kommuner får åstadkomma ett ekonomiskt överskott, men det bör bara ses 
som ett medel för att åstadkomma nytta för kommuninvånarna (Fjertorp, 2010). 
I statsutvecklingsprojektet, så har Varbergs kommun räknat med att medfinansiera 
tunnelprojektet med 290 miljoner svenska kronor. Hamnprojektets 
investeringskostnad är mer osäker men har ändå uppskattats till 500 miljoner kronor. 
Exploateringen av den frigjorda marken har ännu inte beräknats. J. Johansson 
(personlig kommunikation, 4 februari, 2014) menar att den frigjorda marken ska 
finansiera delar av de andra projekten. Hur stora delar av de andra projekten kommer 
marken kunna finansiera och finns det risk att det inte blir som planerat?. 
Tidsavståndet från första utbetalningen tills den första potentiella inbetalningen är 
lång i stadsutvecklingsprojektet, vilket bör ses som en risk, då det handlar om stora 
utbetalningar för Varberg kommun.  
 
Trots möjligheterna som statsutvecklingsprojekten kan föra med sig, så kan det vara 
svårt att kvantifiera värdet i monetära termer. Framtiden är förknippad med osäkerhet 
och det finns en risk att förväntad nytta inte blir uppfyllt (Fjertorp, 2010). Oavsett 
vilken typ av investering som avses så vill invånarna i en kommun att skattemedlen 
används på ett så effektivt sätt som möjligt (Bengtsson, 2006). Eftersom det 
förmodligen finns en osäkerheten kring framtida intäkter och nyttor, så bör Varbergs 
kommun se det som viktigt att styra sina kostnader så att de inte strider mot 
kommunallagens krav på ekonomisk hushållning (Sveriges Riksdag, 2014). Riskerna 
som idag är förknippade med offentliga investeringar måste hantera risk på ett mer 
systematiskt sätt än vad som görs idag (Fjertorp, 2010). Om framtiden är förknippad 
med osäkerhet, så bör det vara viktigt att identifiera riskerna och därmed kostnaderna 
för att säkerställa så att kommunens invånare och framtida generationer inte drabbas 
negativt. Finns det kunskap och erfarenhet av liknande investeringar och hur har risk 
hanterats tidigare i den kommunala kontexten? 
 
Vi tror att begreppet risk associeras och kan skildras olika beroende på vilket synsätt 
man har. Då alla har olika erfarenhetsbakgrund så varierar också bedömningen av 
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risker och gränserna mellan det möjliga, kända och bedömbara (Segelod, 1986). I 
långsiktiga infrastrukturprojekt så är risken för oförutsedda händelser svåra att 
kontrollera (Bloomfield & Ahern, 2011). Intressant blir då att undersöka och 
identifiera risk ur olika synvinklar. Än mer intressant blir att undersöka hur riskerna 
kan hanteras? Denna problemdiskussion leder fram till följande forskningsfråga.  

1.3 Forskningsfråga 

Vilka risker identifieras i planeringsfasen av stadsutvecklingsprojektet och hur 
hanterar man dessa ur ett finansiellt perspektiv i Varberg kommun? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka risker som identifieras i 
planeringsfasen av stadsutvecklingsprojektet i Varberg ur ett finansiellt perspektiv. Vi 
har även för avsikt att belysa hur riskerna kan hanteras i en kommunal kontext.   

1.5 Avgränsningar 

Det finns ett flertal anledningar till varför undersökningen fokuserar på riskerna och 
hur de hanteras ur ett finansiellt perspektiv. För det första hade möjligtvis 
frågeställningen kunnat besvaras genom att endast undersöka ett delprojekt, om detta 
hade varit frikopplat från övriga. Detta var dock inte möjligt eftersom det finns ett 
direkt samband mellan dem. Investeringarna korrelerar och är beroende av varandra 
och måste därför ses som en helhet. För att undersökningen inte ska bli allt för 
tidskrävande så fokuserar undersökningen endast på delar av investeringsprocessen, 
nämligen de risker som har en påverkan ur ett finansiellt perspektiv. Riskerna 
beskrivs i ett bredare spektra i den teoretiska referensramen men kommer under 
studiens gång att avgränsas med hjälp av empirin. Ett flertal avgörande risker enligt 
respondenterna kommer sedan att analyseras vidare för att undersöka hur Varbergs 
kommun hanterar dessa. Studien omfattar endast stadsutvecklingsprojektet i Varbergs 
kommun.  
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1.6 Uppsatsens disposition	  
	  

	  
Figur	  3:	  Uppsatsens	  disposition,	  egenkonstruerad	  

  

•  I Inledningskapitlet kommer vi att presentera den bakgrund som ligger 
till grund för problemdiskussionen. Problemdiskussionen kommer 
sedan att leda till en forskningsfråga och vårt syfte. I slutet har vi gjort 
vissa begränsningar som tas upp i avgränsningar. 

Kapitel	  1.	  Inledning	  

•  I vår teoretiska referensram kommer vi att ta upp viktiga begrepp, 
teorier och modeller som ligger till grund för vår studie.	  

Kapitel	  2.	  Teoretisk	  referensram	  

•  Metodenkapitlet kommer att beskriva hur vi valt att genomföra studien 
och vårt tillvägagångsätt för att samla in det empiriska materialet.	  

Kapitel	  3.	  Metod	  

•  Här kommer studiens empiriska underlag att presenteras. Detta material 
kommer att ligga till grund för studiens analys. 

Kapitel	  4.	  Empiri	  

•  I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet som är 
insamlat. 

Kapitel	  5.	  Analys	  

•  Här kommer en redogörelse för de slutsatser som vi har kommit fram 
till i vår studie. Förslag på framtida forskning kommer också att 
presenteras. 

Kapitel	  6.	  Slutsats	  
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2 Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram kommer vi att ta upp viktiga begrepp, teorier och 
modeller. Dessa kommer att ha en central roll i vår studie. De begrepp, teorier och 
modeller som kommer att behandlas är följande: Risk, Riskhantering samt Nytta & 
mål. 

2.1  Sammanfattning 

Bengtsson (2006) menar att finansiering av en investering alltid har två sidor. Dels 
ska den finansieras initialt och dels ska kapital- och driftskostnader finansieras 
löpande. Segelod (1986) skriver att man bör komma ihåg att kommuner och stat även 
genomför och driver projekt som av lönsamhetsskäl inte skulle genomföras av privata 
intressen. 
 
Enligt Fjertorp (2010) så är det yttersta målet för kommuner att skapa olika former av 
nytta för kommunens invånare. Nyttan brukar utgöras av någon slags service åt 
kommunens invånare. Målen i icke vinstsyftande organisationer är också ofta 
otydliga, prestationer är svåra att mäta och relationen mellan kostnad och nytta är 
svårbedömd. Oavsett vilken typ av investering det handlar om så vill invånarna i en 
kommun att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt (Bengtsson, 
2006). 
 
Brorström och al. (2014) redogör att svårigheten med kalkyler är att man inte vet vad 
som är rätt. Varje år upprättas en budget i kommunen för nästkommande år. Budgeten 
är det som styr resursfördelningen inom kommunen. Bengtsson (2006) menar att den 
offentliga sektorn ytterst finansierar sig genom skattefinansiering och 
avgiftsfinansiering vilket kallas för budget. RK- metoden är en metod som kan 
användas för att bedöma ett företags eller en organisations finansiella ställning med 
hjälp av Resultat, kapacitet, risk och kontroll (Brorström et. al., 2014). 
 
Risk kan enligt Dhingra och al. (2013) ses som sannolikheten för förekomsten av ett 
oönskat resultat. När det gäller infrastrukturinvesteringar så brukar riskmått 
bestämmas genom att kombinera olika effekter av risker, vilket kan utföras med 
mätmetoder såsom känslighetsanalyser. 
 
Det finns många olika typer av risk enligt (Cracium, 2011). Dong (2010) skriver att 
man kan dela in riskerna i två kategorier, systematisk risk och icke-systematisk risk. 
Innan man genomför en investering så gäller det att väga kostnader, fördelar och 
sannolikheter för att prioritera rätt investering. Detta kallas riskbedömning och några 
av de frågorna man bör svara på är: Vad kan gå fel? Vad är sannolikhet? Vilka är 
konsekvenserna?( Lambert & Thekdi, 2012). Det första som måste göras för att kunna 
hantera risk är att identifiera den (Hallgren, 2002). 
 
Flyvbjerg (2009) menar att massiva kostnadsöverdrag i stora infrastrukturprojekt är 
välkända. Det finns tre förklaringar till detta, vilka är tekniska, psykologiska och 
politisk-ekonomiska. Risk kan uppkomma i samband med att man tar ett 
investeringsbeslut. De flesta investeringsbeslut delar tre viktiga egenskaper i 
varierande grad (Dhingra et al., 2013). 
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2.1.1 Sammanfattning av begrepp 

Nyckelorden i studien är risk, riskhantering samt nytta och mål. Begreppen hänger 
ihop och har ett samband med varandra. Risk ska ses som ett brett begrepp som avser 
identifieringen av olika risker samt hur olika nyanser av risk kan ses i 
stadsutvecklingsprojektet och i en kommunal kontext. Riskhantering har ett samband 
med risk genom dess hantering. Begreppen nytta och mål förenar helhetsbilden av 
risk i en kommunal kontext och förmedlar ett konkret samband samt en förståelse 
mellan de tre begreppen.    

2.2 Kommunal ekonomi 

Brorström och al. (2014) menar att kommunernas verksamhet är omfattande och ett 
krav som riktas mot dem är effektivitet1 i utförandet. Utvecklingen av en kommun 
innefattar även att söka organisations- och styrformer som möjliggör en 
effektivitetsutveckling. Två ord som är återkommande inslag i ett förändringsarbete 
för ökad effektivitet är klara ansvarsförhållanden och tydlig formulering av 
verksamheten. Det kan uppstå en konflikt mellan demokrati och effektivitet. Något 
som inte är helt enkelt, men väldigt viktigt är att hantera denna konflikt för 
kommuners verksamma politiker och tjänstemän. 
 
Finansdepartementet (2008) är de som bär ett övergripande ansvar för att den 
offentliga verksamheten utvecklas på ett sätt som är kopplat till samhällsekonomisk 
balans är staten. Kommuner och landsting svarar dock för en betydande del av den 
offentliga verksamheten. Kommunsektorns ekonomiska omfattning och dess 
betydelse för välfärden för med sig att staten har behov att kunna påverka sektorns 
förutsättningar och utveckling. Den kommunala finansieringsprincipen innebär att 
staten beslutar om åtgärder direkt är riktade mot den kommunala verksamheten ska de 
ekonomiska effekterna neutraliseras genom reglering av nivå på statsbidrag. De så 
kallade frivilliga verksamheterna omfattas inte av finansieringsprincipen. 
 
Man bör komma ihåg att kommuner och stat även genomför och driver projekt som 
av lönsamhetsskäl inte skulle genomföras av privata intressen (Segelod, 1986). 
Bengtsson (2006) menar att finansiering av en investering alltid har två sidor. Dels 
ska den finansieras initialt och dels ska kapital- och driftskostnader finansieras 
löpande genom en rimlig prissättning. Det råder ett nära samband mellan dessa två 
finansieringsdelar eftersom den initiala investeringens utformning avspeglar 
kapitalkostnaderna. Den offentliga sektorn finansierar sig ytterst genom 
skattefinansiering och avgiftsfinansiering vilket kallas för budget. Vid den initiala 
investeringen kan lånefinansiering förekomma men även denna finansieras inom 
budgetramarna. När offentliga investeringar utförs så är det inte alltid säkert att 
kostnaderna ska täckas av intäkterna som uppkommer genom investeringen. Den del 
som inte täcks av intäkterna kan om politikerna önskar, täckas genom skatter.	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Begreppet effektivitet är svårdefinierat men kan i detta sammanhang förklaras genom att så mycket 
bra verksamhet som möjligt ska genomföras med en så liten resursinsats som möjligt (Brorström et. al., 
2014).	  
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2.2.1 Nytta & Mål vid investeringar i kommunal infrastruktur 

Nytta åsyftas i bemärkelsen behållning eller utbyte i monetära eller icke-monetära 
termer. Nyttan kan jämföras med servicepotenial, det vill säga tillgångens kapacitet 
att i framtiden bidra till att uppnå uppställda mål. I icke-monetära termer kan nytta 
utgöras av flexibilitet i form av att investeringar öppnar upp framtida 
handlingsmöjligheter. Denna beskrivning är mer objektiv än den förklaring som ges 
utav nyttobegreppet i ekonomisk teori. I ekonomisk teori så används begreppet nytta 
med syftning till varje enskild individs subjektiva nytta. Den subjektiva nyttan från 
den enskile individen kan inte jämföras med nyttan från någon annan individ. 
(Fjertorp, 2010, s.4). 
 
Enligt Fjertorp (2010) så är det yttersta målet2 för kommuner att skapa olika former 
av nytta för kommunens invånare. Nyttan brukar utgöras av någon slags service åt 
kommunens invånare. Kommunal investeringsverksamhet bör utgå från målen men 
kommuner saknar ett enhetligt mål som investeringsverksamheten kan formas kring. 
Detta är en av flera utmärkande förutsättningar för icke vinstsyftande organisationer. 
Målen i icke vinstsyftande organisationer är också ofta otydliga, prestationer är svåra 
att mäta och relationen mellan kostnad och nytta är svårbedömd. Fjertorp (2010) 
menar vidare att det “övergripande målet med investeringar är att de ska skapa nytta 
över en längre tidperiod” och att investeringar i infrastruktur till grunden är av 
långsiktig karaktär.  
 
Fjertorp (2010) menar att utifrån dessa otydliga förutsättningar tvingas politiker och 
tjänstemän utforma investeringsverksamheten . De är således oklara för dem som ska 
planera, genomföra och följa upp investeingsverksamheten. Målen är även oklara för 
de som önskar att veta på vilka grunder stora summor används till investeringar.  
 
I icke vinstsyftande organisationer tenderar målen enligt Fjertorp (2010) att vara 
många och ibland diffusa, vilket gör det viktigt att kunna prioritera mellan 
investeringar. I kommunala organisationer är kalkylmetoder användbara för att 
bedöma den ekonomiska konsekvensen av en investering. Andra faktorer måste dock 
vägas in eftersom kommuner icke är vinstsyftande och det bör därför vara rimligt och 
tro att det finns flera mål med investeringen än ekonomiska. Vikten av formulering av 
mål, utformning av planer, mätning av resultat och kontroll av avvikelser är viktigt för 
att justerade åtgärder ska kunna vidtas. För att de ekonomiska resurserna ska räcka till 
så krävs det att man prioriterar mellan olika alternativ. Detta är viktigt att göra så att 
man inte genomför investeringar, som inte uppfyller målen, vilket i sin tur strider mot 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 
 
I många kommuner så finns det enligt Andersson (2008) goda möjligheter att värdera 
kostnader medan intäktssidan kan ersättas med en eftersträvad prestation, om framtida 
värden av betalningar är för osäkra. Beslutssituationen är då att med lägsta möjliga 
kostnad åstadkomma en bestämd prestation. 
 
Kravet på ekonomisk hushållning leder enligt Fjertorp (2010) vidare till hur man ser 
till att infrastrukturen verkligen bidrar till att uppfylla de mål som har ställts upp, 
samtidigt som resurser ska användas med förtroende och på ett effektivt sätt. För att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ett	  mål	  är	  en	  beskrivning	  av	  vad	  som	  avses	  att	  uppnå	  eller	  åstadkommas	  (Fjertorp, 2010).	  
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uppnå en effektiv användning av resurserna, så krävs det att kommuner har kontroll 
över resursförbrukning och vad resurserna används till samt vilka effekterna blir.  
 
Oavsett vilken typ av investering det handlar om så vill invånarna i en kommun att 
skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt (Bengtsson, 2006). 
(Fjertorp, 2010) redogör att kommunernas förutsättningar och villkor förändras 
kontinuerligt samtidigt som infrastrukturen ligger fast. I och med detta så är det inte 
klart att den framtida nytta som en investering förväntas uppfylla verkligen 
förverkligas. Detta beror inte på att tillgången inte uppfyller förväntningarna, utan på 
att efterfrågan och bedömningen av den service som tillgången tillhandahåller kan 
förändras. Desto längre tid den förväntade användningsperioden är för tillgången 
desto högre är risken att förutsättningarna förändras på ett sätt, så att kommunen inte 
kan utnyttja den nytta som tillgången förväntas ge. 

2.2.2 Kommunallagen (1991:900) 

Finansdepartementet (2008) redogör att enligt den gällande kommunallagen 
(1991:900) får kommuner och landsting själva sköta angelägenheter som är av 
allmänt intresse. Brorström och al. (2014) påpekar att kommuner får driva 
näringsverksamhet, om de avgifter som tas ut inte uppgår till sådana belopp som gör 
att verksamheten går med vinst. Verksamheten får alltså inte drivas med vinstsyfte 
enligt kommunallagens 2 kap 7§. Kommunallagens 8 kap består av 23 olika 
paragrafer och 1§ ligger till grund för en god ekonomisk hushållning, vilket 
finansinspektionen föreslog skulle vara att intäkter översteg kostnader. 
Finansdepartementet (2008) menar att det är svårt att i detalj peka på vad god 
ekonomisk hushållning innebär. Det handlar om att kommuner och landsting inte bör 
använda sin förmögenhet eller ta lån för att täcka löpande behov. God ekonomisk 
hushållning handlar om att anlägga minst ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt 
mål. En allmän utgångspunkt som gäller är att varje generation själv ska kunna bära 
de kostnader för den service som den konsumerar detta för att inte framtida 
generationer ska drabbas av höjd skatt för liknande service. 	  

2.2.3 Kommunal kalkylering 

Brorström och al. (2014) skriver om ett uttalande från prof.em Paulsson Frenckner: I 
kommuner görs alldeles för få kalkyler, men man litar alldeles för mycket på de som 
görs! 
 
Kalkylering används dels för att få fram underlag för beslut, förkalkyler, och dels för 
att följa upp verksamhetens ekonomiska utfall, efterkalkyler. Förkalkylering och 
budget använder sig prognostiserade data då det sker innan händelsen har skett. Det är 
indata som sätter måttet på säkerheten på kalkylen. Kommunala verksamheter är 
alltför komplexa för att kunna göra exakta modeller av dem. Svårigheten med 
kalkyler är att man inte vet vad som är rätt, det finns en rad olika sätt att tänka på.  
 
Vid stor osäkerhet saknas följaktligen samband mellan planering och genomförande 
men kalkyleringen kan enligt (Segelod, 1986) fungera som en läroprocess kring 
investeringen. Enligt Brorström och al. (2014) så är alla kalkyler är avspeglingar av 
verkligheten även om de inte är verkligheten.  
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”När prognosförmågan är låg får kalkylen mer rollen av räkneexempel för analys av 
hur ett önskat tillstånd ska uppnås.” (Bengtsson, 2006). I kommuner saknas oftast 
kalkyler då indata är för osäker och att det är för krångligt och Brorström och al. 
(2014) menar att det är bättre att göra kalkyler än att inte göra dem alls. 
Enligt Fjertorp (2010) så är ett viktigt verktyg vid prioriteringar av investeringar i 
vinst syftande organisationer just kalkylmetoder. I vinstsyftande organisationer så är 
det väsentligaste målet att generera vinst. I en icke vinstsyftande organisation så är 
dock det centrala målet att uppnå samhällsnytta. Kalkylmetoder är därför användbara 
även i kommunal verksamhet för att kunna bedöma konsekvenserna av 
investeringarna. Intresset bör ligga i att hitta den investering som är den mest 
fördelaktig i ekonomiska termer.   
 
Enligt Brorström och al. (2014) så är en investeringskalkyl är en del av 
investeringsbedömningen som utförs inför ett investeringsbeslut. Beslutet kan 
exempelvis gälla val mellan olika investeringar, val av olika finansieringsalternativ. 
Investeringskalkylen syftar till att bedöma den ekonomiska nyttan med ett projekt 
samtidigt som den då kan motivera de satsade kapitalet. Yard (2001) menar att det 
finns olika kalkylmetoder att använda vid investeringskalkylering och några av dem 
är nuvärdesmetoden, internräntemetoden och annuitetsmetoden. Kalkylen har till 
uppgift att utreda om en investering uppfyller de lönsamhetskrav som ett företag eller 
organisation ställt upp. Vid riktigt stora investeringar så kombinerar man vanligen 
investeringskalkyler med känslighetsanalyser. 

2.2.3.1 Kalkylränta 
	  
Den kalkylränta som används vid investeringsbedömning ska inte förväxlas med den 
ränta som ett företag får betala för sina räntebelagda skulder (Hallgren, 2002). 
Kalkylräntan är sammansatt av tre komponenter: inflation, ränta och risk. 
Kalkylräntan används för att kunna jämföra betalningar som infaller vid olika 
tidpunkter (Brorström et al., 2014; Yard, 2001).  

2.2.4 Budget 

Enligt Brorström och al. (2014) så upprättas varje år en budget i kommunen för 
nästkommande år. Betydelsen av budgeten beror inte enbart på att det finns lagar 
kring den, utan även en rad syften som anses vara rimliga. Framförallt så är det 
resursfördelning, styrning samordning och kontroll som är viktiga. Budgeten är det 
som styr resursfördelningen inom kommunen. Det finns två olika synsätt man talar 
om: behovs- och resursorienterat synsätt. Behovsorienterad är när man kartlägger 
behoven och resurserna fördelas sedan efter angelägenhetsgraden. Det 
resursorienterade synsättet görs tvärt emot. Här beräknas först den tillgängliga 
resursvolymen och sedan fastställs vilka behov som kan hanteras inom den givna 
ramen.  
 
Fjertorp (2010) skriver att resurserna är begränsade, vilket framtvingar prioriteringar. 
Bengtsson (2006) menar att samhällsmässig verksamhet med fördelningsmål3 som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Om	  den	  politiska	  majoriteten	  vill	  förbättra	  situationen	  för	  vissa	  
grupper	  eller	  individer	  genom	  att	  fördela	  samhällsresurser	  till	  dessa	  utvalda	  föreligger	  ett	  
fördelningsmål	  (Bengtsson,	  2006).	  
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kan kräva eller kräver hantering av samhället har karaktären av att de vanligtvis 
finansieras över budget, det vill säga främst via inkomstskatter. Exempel på detta är 
bostäder och skolor, där politikerna har starka synpunkter på hur investeringarna 
formas. Detta innebär att kommuner och stat har ett intresse av vara ambitiösa och 
noggranna med hur finansieringen ska formas för att fördelningen ska bli så effektiv 
som möjligt. 
 
Bengtsson (2006) menar att den offentliga sektorn ytterst finansierar sig genom 
skattefinansiering och avgiftsfinansiering vilket kallas för budget. 
Finansdepartementet (2008) redogör att det befintliga balanskravet infördes år 2000. 
Kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Från år 
2005 så har det funnits möjlighet för kommunerna att fastställa en budget som inte 
balanserar om det föreligger synnerliga skäl. Större omstruktureringsåtgärder eller en 
stark finansiell ställning kan vara exempel på synnerliga skäl. Uppkommer där ett 
underskott, alltså att kostnaderna överstiger intäkterna så skall det tas igen inom de 
närmaste tre åren. 

2.2.5 Avgiftsfinansiering 

Avgiftsfinansiering är så kallade brukaravgifter, där den stora finansieringspotentialen 
finns. Ett alternativ till att få in medel för att betala för finansieringen är genom 
avgifter som tas av de som använder sig av infrastrukturen. Avgiften av användandet 
ska motsvara kostnaden som nyttan av infrastrukturen ger upphov till. Ett antal 
avgiftsmodeller som används är bland annat: avgifter differentierade över tid för att få 
till ett jämnare flöde i trafiken, avgifter för att stimulera alternativa vägval och 
avgifter som gör att man kan vinna miljöfördelar. Avgifter kan i sin tur kombineras 
med antingen skatte- eller lånefinansiering av utgiften för investeringen (Sveriges 
byggindustrier, 2004). 

2.2.6 Skattefinansiering 

Skattefinansiering är enligt Bengtsson (2006) ett av de sätt man kan finansiera en 
investering med. Sveriges byggindustrier (2004) redogör att skattefinansiering innebär 
att investeringsutgiften betalas med löpande skatteinkomster under de år som 
investeringen utförs. Skattefinansieringen är kontroversiell och politiskt känslig, 
samtidigt som den ses som nödvändig. I Sverige så är skattefinansiering av statlig 
infrastruktur det vanligaste sättet.  

2.2.7 Lånefinansiering 

Ett syfte med lånefinansiering är att fördela investeringskostnaderna över en längre 
tidsperiod. Lån är mycket sällsynta (Sveriges byggindustrier, 2004). Enligt Bengtsson 
(2006) så förekommer lånefinansiering främst vid den initiala investeringen. Enligt 
Sveriges Kommuner och Landsting (2012) så har kommunsektorns skuldsättning ökat 
under de senaste åren och en av orsakerna till detta är på grund av stora 
lånefinansierade investeringar i fastigheter och infrastruktur. 
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2.2.8 RK-modellen 

Brorström och al. (2014) redogör för RK-modellen som bygger på fyra viktiga 
aspekter ur ett finansiellt perspektiv. RK står för resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållandena och kontroll över den finansiella utvecklingen. Dessa fyra 
hörnstenar ligger till grund för modellen och är viktiga vid finansiell analys av ett 
företag. 

	  
Figur	  4:	  RK-‐modellen(Brorström,	  Haglund & Solli.,	  2014) 

Resultat- Kapacitet 
Brorström och al. (2014) redogör att i modellen betraktas föregående års resultat och 
orsakerna bakom det kartläggs. Resultatet visar om resursförbrukningen har täckts 
med ersättningar av olika slag. Om kostnaderna överstiger intäkterna så kan en detta 
ge en signal om en vis obalans, vilket kan rubba kapaciteten. Tanken är att man vill 
mäta och redovisa vilken motståndskraft en kommun har på lång sikt. Resultatet har 
ett direkt samband med kapaciteten och ger en indikation på förändring av 
kapaciteten. 
 
För att mäta och analysera resultataspekten så kan ett antal nyckeltal användas; 

• Nettokostnadsandel 
• Självfinansieringsgrad 
• Investeringsrelaterade mått 
• Årets resultat 

 
De nyckeltal som används för att belysa kommunens kapacitet är följande; 

• Soliditet 
• Skuldsättningsgraden 
• Kommunalskatt 

 
Risk- Kontroll 
Brorström och al. (2014) menar att risk syftar på hur exponerad kommunen är ur ett 
finansiellt perspektiv. Kommunen ska upprätta god hushållning, vilket innefattar att 
kommunen inte ska behöva vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem i 
ett kort och på medellång sikt. Kontroll syftar i stället på kommunens förmåga att 
upprätta god hushållning via ekonomistyrning. 
 
  

•  Vilken	  kontroll	  
har	  kommunen	  
över	  den	  
ekonomiska	  
utvecklingen	  

•  Föreligger	  några	  
risker	  som	  kan	  
påverka	  
kommunens	  
resultat	  och	  
kapacitet	  

•  Vilken	  kapasitet	  
har	  kommunen	  att	  
möta	  ginansiella	  
svårigheter	  på	  
lång	  sikt.	  

•  Vilken	  balans	  har	  
kommunen	  	  haft	  
över	  sina	  intäkter	  
och	  kostnader	  
under	  året	  och	  
över	  tiden.	  

Resultat	   Kapacitet	  

Kontroll	  Risk	  
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Kommuner kan använda följande nyckeltal för att mäta och analysera risk; 
• Likviditetsmått 
• Finansiella nettotillgångar 
• Valuta och ränterisk 
• Totala pensionsskulden 
• Borgenåtaganden 

 
Och för att konkretisera kontroll så kan följande mått användas; 

• Budgetföljsamhet 
• Prognossäkerhet 

2.3 Risk 

Risk kan ses som sannolikheten för förekomsten av ett oönskat resultat, och är 
definierad i litteraturen på många olika sätt (Dhingra et al., 2013). Risk förknippas 
ofta med sannolikheten att en oförutseddhändelse med negativa konsekvenser skall 
inträffa (Sandin, 1980). Osäkerhet, eller risk kan kopplas i hop med begränsningar i 
människors kunskap och information (Söderbaum, 2009). Enligt Dong (2010) så 
förekommer där inga riskfria investeringar, en investering åtföljs alltid av en risk.  
Olika typer av risker är mer eller mindre korrelerade med varandra (Andrieu, Palma 
& Picard, 2009). Sociologer som Ulrich Beck och Anthony Giddens hävdar att risken 
har blivit allt mer central i det moderna samhället för alla aspekter av mänskliga 
angelägenheter. ”Vi lever i ett risksamhälle” där överläggning om sociala, 
ekonomiska, politiska och miljömässiga frågor är dömt att misslyckas i fall man inte 
tar hänsyn till risk. Det är ohållbart att fortsätta agera som att det inte finns risk eller 
att man underskattar risken i ett område som är så dyrt (Flyvbjerg, 2003, s. 6). 

2.3.1 Hur mäts risk? 

Det finns enligt Dhingra och al. (2013) en mängd olika metoder för att mäta risk, valet 
av dem beror främst på vilka målen är för den analys som ska utföras. För ett 
infrastrukturprojekt så kan riskmåttet kvantifieras genom att bestämma den 
kombinerade effekten av risker i till exempel trafiken, ekonomiska faktorer, 
kassaflödes-behov, bygg- och underhållskostnader et cetera. Det finns former av 
mätmetoder, så som känslighetsanalys eller stokastisk analys som innebär att man 
mäter det ekonomiska utfallet genom att göra förändringar i riskfaktorerna. Enligt 
Dong (2010) så mäts den finansiella risken för ett investeringsprojekt som den 
förlusten av det verkliga värdet i relation med det förväntade värdet för projektet. 
Desto fler risker där finns i ett projekt desto större blir möjlighet till förluster.  
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2.3.2 Vad finns det för risker? 

Enligt Flyvbjerg (2009) så har stora infrastrukturprojekt några av följande karaktärer: 
 

• Projekt är riskabla på grund av lång planeringshorisont och komplexa samspel. 
• Teknik och design är ofta icke-standard. 
• Beslutsfattande, planering och förvaltning innehar oftast flera aktörer med 

motstridiga intressen. 
• Projektets omfattning eller ambitionsnivå förändras normal avsevärt över 

tiden. 
• Som en konsekvens är felaktig information om kostnader, fördelar och risker 

normen i hela projektutvecklingen och beslutsfattandet, bland annat i den 
affärsmässiga. 

• Resultatet är kostnadsöverskridanden och/eller att nyttor inte blir som 
förväntat. 
 

Bengtsson (2006, sid 45) menar att storlek och resursbindning påverkar hantering och 
finansiering av de stora investeringarna eftersom de har följande karaktärer: 
 

• Finansieringen kan vara ett problem därför att investeringarna binder stora 
resurser under lång tid som skulle kunna användas i annan verksamhet.  

• De präglas av att vara unika, att vara av engångskaraktär och att erfarenheter 
inom området saknas. 

• De är stora i relation till den organisation eller sektor där de genomförs, vilket 
innebär att resurser kan behöva tillföras utifrån. 

• De är komplexa och hakar ofta upp sig eller blir krångligare än vad som 
förutsatts, och kan behöva utformas med inbyggd flexibilitet. 

 
Det finns många olika typer av risker som går att hänföra till en investering. 
Investeringar i infrastruktur berör flera olika typer av risker (Cracium, 2011). Enligt 
Dong (2010) så delar man in risker i två olika kategorier, systematisk risk och icke-
systematisk risk. 
 
Systematisk risk 
Systematisk risk är även känd som icke-diversifierbar risk. Den kommer att påverka 
alla tillgångarna och kan inte elimineras av diversifiering (Dong, 2010). 
Systematisk risk består i huvudsak följande: 
 

• Marknadsrisk - Risk för investeringsprojektet som orsakas av osäkra 
förändringar av marknadsvillkoren. Enligt Jarrow (2007) så innefattar 
marknadsrisk en möjlig förlust på grund av oförutsedda prisförändringar i 
finansiella värdepapper eller tillgångsvärden, vilket även inkluderar 
prisfluktuationer på grund av antingen aktier, räntor, råvaror eller utländska 
valutor. 

• Politisk risk - Risk som härrör från förändringar i den makroekonomiska 
situationen, nationell ekonomisk politik och politiska faktorer (Dong, 2010). 

• Legal risk - Risk som grundas i skattereformer, företagsreformer så som 
förändringar i redovisningsstandarder (Dong, 2010). 
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Icke-systematisk risk 
Icke-systematisk kallas även för företagsspecifik risk eller diversifierad risk. Dessa 
risker har inget att göra med politiska, ekonomiska eller andra marknadsfaktorer att 
göra, utan är specifika för exempelvis en bransch eller ett företag. För företag så kan 
man dela in den företagsspecifika risken i ytterligare Operativa risker och Finansiella 
risker (Dong, 2010). 
 
Operativ risk 
Enligt Hallgren (2002) så uppkommer de operativa riskerna från utövandet av 
företagets affärsidé. “Operativ risk är risken för direkta eller indirekta förluster till 
följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och 
felaktiga system eller till följd av yttre händelser” (finansinspektionen, u.å.). Den 
operativa risken har negativ inverkan på verksamhetens mål på grund av produktion 
och drift (Dong, 2010; Craciun, 2011). Dong (2010) menar att operativ risk även är 
känd som affärsrisk. Det kommer främst från följande aspekter: 
 

• Marknaden - Efterfrågan på marknaden, marknads priser och 
produktionsmängd på grund av konkurrens. 

• Produktionskostnad - Tillgång och priser av råvaror, produktivitet hos arbetare 
och maskiner, löner och bonusar. 

• Produktionsteknik - Utrustning, olyckor, produktkvalitet och framtagning av 
ny teknik. 
 

Finansiell risk 
Enligt Hallgren (2002) så uppstår finansiella risker eftersom företag inte enbart är 
finansierat med eget kapital. Andelen främmande kapital inverkar på 
riskexponeringen genom den finansiella utväxlingen. Hög finansiell utväxling, hög 
andel räntedragande lånat kapital, ger stora utslag vid räntestegringar på markanden. 
Ett företags finansiella riskexponering beror på företagets finansiella struktur, 
soliditet, lånevillkor, valutakursförändringar. Den finansiella risken ger upphov till en 
rad konsekvenser: 
 

• Risk för kapitalkostnadsförändringar 
• Risk för likviditetsproblem på grund av störda betalningsflöden 
• Risk för likvidation på grund av förbrukat kapital 

 
Likviditetsrisk är risken för förlust till följd av oförmågan att avveckla en tillgång 
eller den finansiell ställning till ett rimligt pris under en rimlig tidsperiod (Jarrow, 
2007). Enligt Dong (2010) så är finansiell risk ett resultat av lånat kapital. Om 
företaget inte lånar pengar med hjälp av aktieägarna då uppkommer ingen finansiell 
risk utan snarare en affärsrisk. Den finansiella risken ökar bara den operativa risken.  
 
Den finansiella risken ökar ofta för projekt som tar lång tid att slutföra eftersom 
marknads- och politiska förhållanden kan förändras mellan projektstart och 
färdigställande. Ett resultat av detta är att både de finansiella och tekniska riskerna 
måste beaktas (Espinoza & Morris, 2013). Många infrastrukturprojekt är förknippade 
med betydande risker som beror på bristande kunskap om framtida kostnads-och 
nyttoflöden. Dessa projekt innebär vanligtvis stora initiala kostnader, de tar längre tid 
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att slutföra och är beroende av framtida kassaflöden för att möta finansiella åtaganden 
(Dhingra et al. 2013) 

2.3.2.1 Kostnadsöverdrag 
 
Massiva kostnadsöverdrag i stora infrastrukturprojekt är välkända (Flyvbjerg, 2009). 
Flyvbjerg (2007) redogör för hur kostnaderna har överskridits jämfört med de 
prognoser eller förkalkyler som upprättats när det gäller infrastrukturprojekt. Studien 
som genomfördes behandlade 258 stycken olika infrastrukturprojekt. Järnvägar har 
överskridit kostnaderna med ett genomsnitt på 44,7 procent jämfört med prognosen 
och byggnation av tunnlar och broar har överskridit kostnaden med 33,8 procent i 
genomsnitt. Vägar överskrider prognostiserade kostnaden med 20,4 procent och alla 
projekt har ett genomsnittligt överskridande på 27,6 procent. 
 
Flyvbjerg (2009) menar att de ekonomiska riskerna varken har ökat eller minskat 
historiskt sätt och underskattning av kostnader är vanligt förekommande. Segelod 
(1986) redogör i en studie att kostnadsutvecklingen för 189 stycken större 
anläggningsprojekt i offentlig regi blivit 59 procent dyrare än kalkylerat. Det är inte 
ovanligt att projekt blir dyrare än väntat. Det är förvånande att se hur sällan 
erfarenheter från genomförda projekt dokumenteras och analyseras. 
 
Enligt Flyvbjerg (2009) så finns det tre huvudförklaringar till kostnadsöverskridanden 
och att nyttorna inte blir som förväntat i större infrastrukturprojekt. Dessa förklaringar 
är tekniska, psykologiska och politisk-ekonomiska. 
 

• De tekniska förklaringarna till kostnadsöverskridanden och ofulländade nyttor 
förklaras i termer av ofullständig prognosteknik, ofullständiga uppgifter, ärliga 
misstag, inneboende problem med att förutse framtiden, brist på erfarenhet hos 
prognosmakare, et cetera. För att minimera eller eliminera riskerna med 
kostandsöverdrag och att nyttorna inte blir som förväntat så kan man utveckla 
bättre prognosmodeller, använda bättre samt mer erfarna prognosmakare. 
 

• De Psykologiska förklaringar till kostnadsöverskridanden och att nyttorna inte 
motsvarar förväntningarna kan förklaras i vad psykologer kallar felplanering 
och överoptimism. Flyvbjerg (2009) menar att chefer ibland kan fatta beslut 
som är baserade på vanföreställningar av optimism snarare än på en rationell 
vägning av vinster, förluster och sannolikheter. De överskattar fördelarna och 
underskattar kostnader. Man förbiser risken som finns för misstag och 
felbedömningar. Denna effekt kan mildras genom att utföra enklare kontroller 
i verkligheten, vilket minskar oddsen för felbeslut och felbedömningar. 
 

• Den tredje och sista förklaringen till kostnadsöverskridande och nyttobrister 
härrör från politisk-ekonomisk faktor. Involverade eller beslutsfattande 
personer kan medvetet och strategiskt överskatta fördelarna och underskatta 
kostnaderna för att öka sannolikheten för att deras projekt ska få godkännande 
och finansiering. 
 

Flyvbjerg (GP, 2009) menar att det kostnadsberäkningar som används vid beslut om 
infrastrukturinvesteringar är mycket och systematiskt opålitliga. Felaktiga 
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kostnadsbedömningar leder till misshushållning med knappa resurser, vilket drabbar 
dem som betalar och använder infrastrukturen. 
I samma tidningsartikel så menar Milan Veljkovic, docent vid Centrum för riskanalys 
och riskhantering (CRR) vid Luleå tekniska universitet att optimismen är alldeles för 
stor när man kalkylerar på stora projekt. Han menar att större projekt är förrenad med 
större osäkerhet vilket ger en större risk att man räknar fel.  
 
Ove Bucht, verksamhetsutvecklare vid Banverket i Luleå menar att man måste 
värdera risker redan i planeringsstadiet. Istället för att underskatta kostnader så är det 
bättre att uttala att exempelvis ett järnvägsbygge kostar mellan 1,2- 2 miljarder istället 
för 1,3 miljarder. 

2.3.2.2 Kapitalkostnader 
	  
En tillgång förslits normalt när den används och dess förmåga att generera överskott 
brukar vanligtvis avta med tiden. Förslitningen brukar vanligen kopplas till en 
värdeminskning av tillgången. Värdeminskningen brukar tas upp som en kostnad som 
även brukar benämnas avskrivning. Förutom förslitningen så uppkommer även en 
kostnad för kapitalbindningen. Eftersom kapitalet binds upp i en viss tillgång så avstår 
man ifrån att använda det på alternativt sätt. Kapitalbindningen brukar även kallas för 
ränta. Summan av avskrivningen och kapitalbindningen benämns ofta kapitalkostnad 
(Brorström et al., 2014; Yard, 2001; Yard, 2003). 

2.4 Riskbedömning & Riskhantering  

Steinberg, R, M., Martens F, J. Everson, M, E. (2004, s.1) definierar riskhantering enligt 
följande: ”som en process som genomförs av en organisationsstyrelse, ledning och 
annan personal, och som genomförs i ett strategiskt sammanhang och över hela 
företaget, utformad för att identifiera potentiella händelser som kan påverka 
organisationen och hantera risker inom ramen för dess riskaptit och ge 
rimligförsäkran om att organisationens mål uppnås”. 
 
Riskbedömning innebär enligt Lambert & Thekdi (2012) integration av sårbarhet, hot 
och konsekvensinformation. Riskbedömningsmetoder fokuserar på följande tre frågor 
Vad kan gå fel? Vad är sannolikhet? Vilka är konsekvenserna? Riskhantering innebär 
att besluta vilka skyddsåtgärder som vidtas utifrån en överenskommen 
riskreduceringsstrategi. Riskhanteringsmetoder inför ytterligare tre frågor: Vad kan 
göras? Vilka kompromisser finns bland kostnader, fördelar och risker? Vilka effekter 
får nuvarande beslut om framtida alternativ? 
Riskhantering kräver en vägning av kostnader, fördelar och sannolikhet för att 
fastställa prioriteringen av olika investeringar. 
 
Att en risk är kontrollerad innebär att den är fastslagen och att åtgärder har vidtagits 
för att lättare uthärda risken. Det första som måste göras för att kunna hantera risk är 
att identifiera den (Hallgren, 2002). Riskhantering handlar om att utreda betydande 
risker som kan innebära en förlust för ett företag eller en portfölj (Jarrow, 2007). 

 
Där fakta är osäkert, beslutskonsekvenser är höga samt där värden är osäkra måste 
riskbedömning vara centrum för beslutsfattandet (Flyvbjerg, 2003). Riskbedömning 
och riskhantering bör involvera medborgare och intressenter för att spegla deras 
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erfarenheter och kompetens. Medverkan bör ske från början i storskaliga projekt så att 
beslut om risker bättre kan informeras (Flyvbjerg, 2003). 
 
Riskanalys är grunden för riskhantering , som handlar om identifiering av strategier 
för att reducera risk, vilket innefattar hur man ska allokera dem till involverade parter 
samt hur man överför dem till riskhanteringsinstitutioner så som 
försäkringsorganisationer (Flyvbjerg, 2003). 
 
Flyvbjerg (2003) finner att metoder som är baserade på kommunikativ rationalitet och 
den goda viljan hos delatagare, bara kan ta en del av vägen mot bättre beslut, vilket 
ofta ändå misslyckas för stora projekt. Detta beror på de intressen och maktrelationer 
som är involverade i stora projekt ofta är stark, vilket man kan förstå med tanke på de 
stora summor det handlar om. 
 
Segelod (1986) redogör att risk för aktörer innebär osäkerhet i de handlingsalternativ 
som dessa är medvetna om. Då alla har olika erfarenhetsbakgrund så varierar också 
bedömningen av risker och gränserna mellan det möjliga, kända och bedömbara. Risk 
är därför svårt att prata om i objektiv mening. Att skatta risker är inte heller lätt och i 
många fall, så finns det inget historiskt material att utgå ifrån som kan ge underlag. 
 
Segelod (1986) menar att risk kan hanteras genom att: 
 

• I förväg anskaffa bättre information om vad framtiden kan föra med sig. 
• Förstärka ledningsmässiga, materiella och finansiella resurser så att riskerna 

kan hanteras med större framgång den dagen de kommer. 
• Föra över specificerade risker på parter som bättre kan bära risk i fråga. 

 
Enligt Hallgren (2002) så kan man hantera den finansiella risken genom att 
kontrollera risken genom på förhand fastställda kriterier för utbetalningar. Man kan 
även kontrollera risken genom att begära säkerhet av motpart. Sist kan man 
kontrollera risken genom att båda parterna har ett stort ekonomiskt engagemang i 
projektets färdigställande.  
 
Enligt (Flyvbjerg, 2003) så kan man förutom att identifiera risker och göra dem 
synliga, så är ett huvudinstrument för att minska kostnaderna för risken att förbereda 
en riskhanteringsplan som en del av en förstudie. Syftet med en sådan plan är att 
kartlägga hur olika risker ska hanteras och av vem.  
 
(Bengtsson, 2006) redogör att det kan vara bra att dela upp ett investeringsprojekt i 
etapper för att bättre anpassa det till efterfrågan än om hela investeringen genomförs 
initialt. Detta kan vara ett tillvägagångsätt för kommuner. Detta tillvägagångsätt kan 
vara en bra väg för att lättare klara av finansieringen av en stor investering över en 
budget med begränsningar. Etappvis utbyggnad innebär att en investering eller ett 
projekt delas upp och genomförs i två eller flera steg vid olika tidpunkter. Motsatsen 
till etappviss utbyggnad är att genomföra en engångsinvestering. Såväl vid etappvis 
utbyggnad som vid engångsinvesteringar kan starttidpunkten förskjutas framåt. 
 
Det har konstaterats enligt Bengtsson (2006) att det finns flera skäl till etappvis 
utbyggnad. Den vanligaste anledningen är att det finns osäkerhet kring de framtida 



19	  
	  

intäkterna, det vill säga efterfrågeutvecklingen. Skälen till etappvis utbyggnad kan 
sammanfattas i ett antal punkter: 
 

• Reducera osäkerhet kring intäktsströmmar och uppnå lägre riskkostnader.  
• Att inte skapa omedelbar irreversibilitet4 och uppnå lägre riskkostnader. 
• Förbättra finansieringen och eventuellt uppnå lägre finansieringskostnader. 
• Hantera budgetbegränsningar. 
• Att förbättra genomförandet av investeringen och uppnå lägre 

produktionskostnader. 

2.4.1 Ränteswap 

Ränteswap används enligt Cortes (2003) till exempel för att ändra en rörlig upplåning 
till en fast. En swap innebär ett avtal mellan två parter att utbyta betalningsflöden i 
framtiden under en viss tid. Det kan till exempel vara en ränteswap, vilket är ett avtal 
där man byter rörlig ränta mot fast ränta eller tvärtom under en viss tid. Ränteswappen 
som är vanligast är plain vanilla fixed-for-flotating.	  

2.4.2 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysens syfte är att se hur känsligt slutresultatet är för förändringar i 
enskilda variabler (Ferson et al., 2006). Att göra en känslighetsanalys handlar om att 
uttrycka förväntade värden på olika variabler och sedan kalkylera konsekvenserna av 
att dessa förväntade värdena inte slår in. Tanken är att man vill testa olika utfall 
beroende på vilka förutsättningar man utgår ifrån (Brealey et al., 2014).  
Osäkerheten som föreligger i investeringskalkyler handlar om de framtida 
betalningsflödena. För att få fram de kritiska värdena för betalningarna så kan en 
känslighetsanalys användas för att variera förutsättningarna (Brorström et al., 2014). 
Enligt Ferson och al. (2006) så är det just de förutsättningarna på indata som kan 
varierar beroende på de verkliga förändringarna som kommer att ske i framtiden, eller 
potentiella förändringar som möjligtvis kan inträffa, eller till sist bara rent hypotetiska 
förändringar. Brealey och al. (2014) menar att känslighetsanalysen görs för att få 
ytterligare beslutsunderlag vilket kan underlätta när det väl kommer till beslutet om 
att investeringen skall genomföras. 

2.5 Investeringsbeslut 

Enligt Fjertorp (2010) så innebär en investering i monetära termer en eller flera 
initiala utbetalningar, vilket förväntas ge upphov till ett flöde av in-och utbetalningar. 
Detta påverkar företagets eller organisationens finansiella ställning i mindre eller 
högre grad. Betalningarna som är relaterade till tillgången ingår följaktligen i 
investeringen. Såväl som att resurserna kan vara monetära eller icke-monetära, så kan 
nyttan eller värdet vara monetärt eller icke-monetärt. En investering innebär en 
resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott. Vid en investering görs en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 Oåterkallelighet. Innan en investering genomförs finns ett val mellan att investera nu eller vänta och 
inhämta mer information. När investeringen har genomförts är den irreversibel (Bengtsson, 2006). 
	  



20	  
	  

satsningen i nutid medan frukterna skördas under kortare eller längre period i 
framtiden (Yard, 2001)  
 
Fjertorp (2010) menar att när ett investeringsbeslut i infrastruktur tas, så medför det 
konsekvenser i form av framtida kostnader, vilket återspeglar sig i räntor, drift, 
underhåll och avveckling. Om inte riskerna värderas och hanteras på ett korrekt sätt, 
så kan kostnaderna för dagens beslut om infrastruktur glida över på kommande 
generationer, utan att motsvarande nytta kommer dem i hand. 
 
Vid ett investeringsbeslut så sker en prioritering mellan olika handlingsalternativ för 
att kunna välja den investeringen som bidrar mest för att kunna uppfylla målet (Ibid). 
Valet mellan ett uteslutande handlingsalternativ kallar vi beslut (Söderbaum, 2009). 
Dhingra och al. (2013) menar att de flesta investeringsbeslut delar tre viktiga 
egenskaper i varierande grad. 
 

• För det första är investeringen i allmänhet oåterkallelig för de medel som har 
investeras. De organisationer som ansvarar för förvaltningen av projektet 
måste därför vara helt engagerad i projektet, när investeringen genomförs. 
 

• För det andra finns det osäkerhet om det framtida utfallet av investeringen. Ett 
sätt att lösa detta är att bedöma sannolikheten för alternativa utfall som 
representerar olika grader av vinster eller förluster. 
 

• Den tredje egenskapen är relaterad till tidpunkten för investeringen. Med rätt 
planering så kan ett investeringsbeslut skjutas upp tills trovärdig information 
om framtida utfall är tillgängligt. Dessa tre egenskaper relaterar till varandra 
och hjälper till att fatta det optimala beslutet. 
 

Investerar eller beslutsfattare försöker under osäkerhet att förutsäga värdet på ett 
investeringsprojekt. De ska välja den investering som ger den högsta möjliga 
avkastningen som är förenligt med företagets riskprofil5 (Dhingra et al. 2013). 
	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Riskprofil är den dokumenterade och prioriterade övergripande bedömning  
av en rad specifika risker som står inför organisation(The government of the United Kingdom 
[GOV.UK] (2004).The Orange Book Management of Risk - Principles and Concepts).	  
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3 Metod 

Metoden är till för att du som läsare skall få en förståelse för hur vi har gått till väga 
med vår studie. Här beskrivs också de olika synsätten som tillämpas i vetenskapliga 
artiklar. Du får även en förståelse över vårt tillvägagångsätt vid insamlingen av 
empiri. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det förekommer ett antal olika vetenskapliga förhållningssätt men de två 
ytterligheterna kallas för positivism och hermeneutik (Jacobsen, 2002). I positivismen 
så utgår man från att verkligheten är objektiv, medan i hermeneutiken så har man en 
subjektiv uppfattning som kräver tolkning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 
Andersson (1979) redogör hur den moderna hermeneutiken alltid har påstått att 
förklaring hör till positivismen och förståelse hör till hermeneutiken. 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och kännetecknet är att de försöker se till helheten 
i forskningsproblemet. Förståelse för hur människor uppfattar världen är strävan inom 
hermeneutisk vetenskap. I detta förhållningssätt mäts inte uppfattningarna utan 
beteendet hos människan tolkas för att få en förståelse för hur de uppfattar världen 
(Patel & Davidsson, 2003). 
 
Studien förhållningssätt kommer att vara utifrån det hermeneutiska synsättet. Under 
studiens gång kommer det att vara oundvikligt att inte bli färgad av det material som 
vi kommer förfoga över. För att få en helhetsuppfattning så krävs det att vi får en stor 
förståelse över studiens ämne. Den forskningsmetod som vi kommer att använda oss 
av kommer att var kvalitativ vilket också pekar mot det hermeneutiska synsättet. Det 
hermeneutiska synsättet avspeglar sig i vår studie tydligt genom att vi intervjuar olika 
personer med olika yrkesroller, vilket ger oss deras syn på stadsutvecklingsprojektet. 
Vi kommer sedan att tolka empirin för att få en förståelse för deras tankar, vilket 
kännetecknar en hermeneutisk studie. 

3.2 Val av perspektiv 

Alla har sina sätt att se på tillvaron, ett perspektiv. Ett perspektiv kan innebära 
avgörande skillnader för ett utredningsarbete beroende på vems ögon du ser 
problemet utifrån (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2013). Forskare har som ambition 
att utifrån olika positioner och perspektiv hämta sig en uppfattning om hur 
verkligheten ser ut. En del hinder som kan uppkomma är möjliga att övervinna, om vi 
ser dem. Forskare är människor som finner sig i den sociala verkligheten där det väljs 
sida och perspektiv. Inom social forskning så är det ovanligt att man kan undvika att 
välja sida och perspektiv. Perspektivvalen kan vara mer eller mindre medvetna och 
uttalade. Trots detta så förekommer det forskningsstudier där det finns all anledning 
till att eftersträva en neutral hållning för att ge en så rättvisande bild som möjligt, ur 
allas perspektiv (Eliasson, 1995). 
 
I vår studie kommer vi se hur kommunen kommer hantera riskerna ur ett finansiellt 
perspektiv. Vi är båda uppvuxna och bosatta i Varbergs kommun, vilket gör det ännu 
mer intressant för oss att driva studien. Segelod (1986) redogör i en studie att det inte 
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är ovanligt att projekt blir dyrare än väntat. Detta leder till att vi i slutändan kommer 
att se till hur riskerna kan påverka kommuninvånarna ur ett finansiellt perspektiv.  
När vi utifrån detta ska se till vilket perspektiv vi kommer att använda oss av, så 
landar det i ett kundperspektiv där kunden är kommuninvånaren. 

3.3 Val av ansats 

Valet av ansats är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2013) ett sätt att beskriva hur 
man väljer att gå tillväga i sin forskning. Enligt Jacobsen (2002) så råder det delade 
meningar när det kommer till valet av strategi som är bäst lämpad för att få grepp om 
verkligheten. En utav de två strategierna är den som kallas deduktiv eller “från teori 
till empiri”. De som är positiva till detta sätt att arbeta hävdar att det är bäst att skaffa 
sig vissa förväntningar om hur det ser ut i verkligheten och sedan samla in empiri för 
att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Kritikerna till det här 
valet av att datainsamling menar att den oundvikligt leder till att forskaren enbart 
söker efter den information som han/hon finner relevant, och som i sin tur tenderar till 
att ge stöd åt forskarens förväntningar. 
 
(Ibid) redogör att om man i stället väljer att gå motsatt väg “från empiri till teori” så 
använder man sig av en så kallad induktiv ansats. Hartman (2004) menar att 
observerandet inte skall styras av någon förutfattad mening eller någon teori, utan 
vara helt teorineutrala. Några fördelar med den induktiva anstasen är dess 
användbarhet, metoden kan användas i många olika fall så som i de flesta empiriska 
vetenskaper samt i många icke vetenskapliga sammanhang. Jacobsen (2002) skriver 
att kritikerna mot den induktiva strategin ansåg att det var omöjligt och naivt att tro att 
man kan gå ut i verkligheten med helt öppna sinnen. 
 
I studiens början har vi försökt att läsa artiklar som behandlar liknande ämnen för att 
få en klarare bild av ämnet. Eftersom studien behandlar risker, som identifieras i 
planeringsfasen och hur de hanteras, så kan det både vara ”lätt och svårt att hitta 
liknande studier. Det finns liknande studier och en mängd litteratur som behandlar 
ämnet men ingen forskning vad vi vet på hur det är i Varbergs kommun. Vi har därför 
inte några förväntningar utan kommer att ställa oss frågan hur det fungerar i just 
Varbergs kommun. Detta gör att vi inte kommer att binda upp våra tankar vid något 
specifikt utan kommer att vara öppensinnade. Utifrån detta pekar det på att vår studie 
kommer att ha en induktiv ansats men vi kommer till en viss del även att tillämpa en 
deduktiv ansats. Deduktiva ansatsen gör sig synlig i studien genom att vi till en viss 
del har tagit del av olika teorier innan vi har samlat in det empiriska materialet. I 
studien kommer vi enligt vad Patel & Davidsson (2003) redogör för att använda oss 
av en kombination mellan deduktion och induktion, vilket kallas för abduktion. En 
abduktiv ansats har fördelen av att den inte låser forskaren i så hög grad som om man 
arbetar strikt deduktivt eller induktivt. 

3.4 Val av undersökningsmetod 

Hur man väljer att bearbeta, generera och analysera den insamlade data beror på om 
man för en kvantitativ eller en kvalitativ studie. Den avgörande faktorn till om man 
bedriver en kvantitativ eller en kvalitativ inriktning på sin forskning beror på hur 
forskningsfrågan är formulerad (Patel & Davidsson, 2003). 
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Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2013) så är en studie som bearbetar numeriska 
uppgifter en kvantitativ studie medan de övriga kallas för kvalitativa studier. Holme 
& Solvang (1991) menar att det inte finns någon absolut skillnad mellan dessa 
metoder. Det kvantitativa tillvägagångssättet har en mycket stor och viktig del av det 
samhällsvetenskapliga forskningsarbetet. Det som kännetecknar en kvantitativ studie 
är att de är mer strukturerade och formaliserade. Den kvalitativa metoden har ett 
förstående syfte. Det centrala i undersökningen blir att man på olika insamlingssätt av 
informationen skall få en djupare förståelse av problemet i fråga samt att man kan 
beskriva helheten av sammanhanget. Under en forskning så kan man med fördel 
kombinera de båda metoderna så att de med hjälp av sina styrkor och svagheter 
stärker varandra. Patel & Davidsson (2003) menar att under en kvalitativ 
undersökning så är det lämpligt att göra löpande analyser då det kan ge nya idéer om 
hur man kan gå vidare. I en kvantitativ undersökning så väntar man oftast med att 
analysera tills allt material är inhämtat. 
 
Vi kommer i vår studie att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Med det 
här valet av undersökningsmetod så kommer vi kunna få en djupare förståelse och en 
bättre helhetsanalys över vår forskningsfråga. Den kvalitativa metoden lämpar sig 
dessutom bäst eftersom vi har använt oss av olika insamlingssätt av material. Detta 
för att få en djupare förståelse över helheten i studien. I figur 3 kan man se att den 
kvalitativa metoden passar väl med de övriga valen som vi har gjort när det kommer 
till synsätt, perspektiv samt ansats för att svara på vår forskningsfråga. 
 
 Positivism Social konstruktivism 
Verkligheten Objektiva, kan bekräftas av våra 

sinnen. 
Subjektiva, skapas i samspel 
mellan människor. 

Ansats Deduktiv Induktiv 
Data Kvantitativa Kvalitativa 
Tabell	  1:	  Källa:	  Eriksson	  &	  Wiedersheim-‐Paul,	  2013	  

3.4.1 Utformning av intervjuguide 

Enligt Patel & Davidsson (2003) så sker de kvalitativa intervjuerna nästan alltid med 
en låg grad av standardisering. Intervjuaren kan välja mellan att ställa sina frågor i en 
förutbestämd ordning, då det sker i en hög grad av strukturering eller om man väljer 
frågornas ordning efter hur intervjun formar sig, vilket är en låg grad av strukturering. 
Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ intervju varken ska vara strukturerad av en 
hög grad eller helt ostrukturerad. För att belysa de viktiga ämnena så krävs det i regel 
att man har en utarbetad intervjuhandledning. Enligt Patel & Davidsson (2003) så kan 
man med fördel använda sig av en “Tratt-teknik” vid intervjuerna. Tekniken innebär 
att man ska börja med stora öppna frågor för att längre in i intervjun gå över till de 
mer specifika frågorna.. 
 
Intervjuerna har genomförts på respondenterna kontor eller i annan lokal som 
intervjupersonerna valt. Intervjuerna har pågått under 30-60 minuter för att få en 
tillräckligt stor insamling av data. Intervjuerna har varit av en semistrukturerad art 
men de har varit utformade som i “Tratt-tekniken”. I början av intervjuerna så har vi 
valt att förklara vad målet med  studien avser samt hur uppläget kommer att se ut. 
Detta har i sin tur har fört samtalen vidare till de mer öppna frågorna för att på så sätt 
få intervjupersonen till att öppna sig och inte känna sig attackerad. Senare under 
intervjun har vi mer kommit in på de specifika frågorna angående problemet i fråga. 
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Upplägget under intervjuerna har varit åt det semistrukturerade sättet, då 
intervjupersonen har fått en frihet att svara på frågorna utifrån sin åsikt. Under 
intervjun har vi kunnat hoppa mellan frågorna för att få ett bra flyt i intervjun. Vi har 
även ställt frågor som inte ingår i intervjuhandlingen men som vi anknyter till vad 
intervjupersonen har sagt.  

3.4.2 Utformning av intervjufrågor 

Vi har inte använt oss av några standardiserade frågeformulär. Detta för att vi inte vill 
styra intervjupersonen. Vi vill istället att intervjupersonen skall dela med sig så 
mycket som möjligt av sina egna uppfattningar. Patel & Davidsson (2003) redogör för 
hur frågorna bör undvikas att formuleras för att få bästa möjliga effekt. Det ska inte 
vara ledande frågor, långa frågor, flera frågor samtidigt samt förutsättande frågor. Det 
här är något som vi har haft i åtanke när vi har utformat våra intervjufrågor. Vi har en 
blandning av öppna frågor och mer specifika frågor i vårt frågeformulär. 
Intervjufrågorna som vi har haft har varit liknande till alla intervjupersonerna med 
några få ändringar på grund av deras relation till stadsutvecklingsprojektet. Detta har 
vi valt då vi önskar att få de olika intervjupersonernas reflektioner på problemet i 
fråga. Vi har haft två intervjuer med ekonomichefen Magnus Widén. Första 
mötet/intervjun var ett liknande frågeformulär som de andra intervjupersonerna också 
fick. I ett senare skede hade vi även en sista intervju med Widén som bestod av 
kompletterande frågor från första träffen. Detta gjordes  för att han skulle kunna 
utveckla svaren på vissa frågor. Widén fick även svara på hur de kan hantera de risker 
som övriga intervjupersoner såg i projektet ur ett finansiellt perspektiv. 
 
För att kunna svara på vår frågeställning så har följande frågor haft stor betydelse för 
vår studie. 
 

• Vilka risker ser du själv med stadutvecklingsprojektet? 
• Hur hanterar man riskerna i projekten? 

 
Alla intervjufrågor går att finna i Bilaga 1-4. 

3.5 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av vilka personer som vi har intervjuat i denna studie har valts ut på grund av 
personens yrkesroll i relation med stadsutvecklingsprojektet. Jacobsen (2002) menar 
att ett medvetet val av vem man pratar med är lika viktigt i en kvalitativ som en 
kvantitativ studie. Att man får tala med olika personer och få olika upplysningar är 
poängen med de olika urvalsformerna. En av urvalformerna är information. Här väljs 
uppgiftslämnare utifrån vad vi anser kan lämna oss mycket och god information. 
Dessa personer kan vara personer med stor kunskap om ämnet, personer som 
uttrycker sig bra eller personer som är villiga att lämna information. 
 
Under början av studien tog vi kontakt med Varberg kommuns ekonomichef Magnus 
Widén. Vi förklarade vad studien skulle behandla samt vad vårat syfte med studien 
avser. I samband med detta frågade vi Widén om föslag på vilka personer som skulle 
kunna bringa värdefull information åt vår studie. Det är detta tillvägagångsätet som vi 
har baserat vårat urval på. Den enda personen som vi själva valde att intervjua var Jan 
Johansson som är avdelningschef på Hamn- och gatuförvaltningen. Jan Johansson 
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hade vi kontakt med i ett tidigare skede när våra tankar om studien enbart skulle 
behandla hamnprojektet. Eftersom de tre projekten är sammanlänkade med varandra 
så valde vi att studera hela stadsutvecklingsprojektet. Vi valde att använda oss av 
Johansson som en av intervjupersonerna eftersom han har stor kunskap om hamnen 
och dess verksamhet. Anledningen till tillvägagångssättet som vi har haft med övriga 
intervjupersoner har varit för önskan om att få olika synvinklar av projektet, vilket har 
lett oss till den insamlade empirin. Malmgren är samhällsplaneringschef och har stor 
kunskap om stadsutvecklingsprojektets tillvägagångssätt. Han verkar även ha mycket 
att säga till om när det kommer till hur den nya stadsdelen kommer att vara utformad. 
Arnesten är nyligen tillsatt som förvaltningschef och hennes kunskapsområde ligger 
inom den nya stadsdelen. Widén har varit vår kontaktperson genom studien. Som 
ekonomichef i Varbergs kommun så är det Widén som har fått stå för de största 
delarna av de finansiella bidragen till vår studie. Fördelen med det här 
tillvägagångsättet i urvalet har varit att respondenterna haft mycket kunskap om 
stadsutvecklingsprojektet eller delar av det. Till följd av deras spridda yrkesroller och 
kunskapsområden så ökade möjligheten för oss att få en större förståelse över 
forskningsfrågan. Hade vi istället valt personer med samma yrkesroller eller med 
samma kunskapsområden, så hade vi kanske kunnat få en smalare bild över problemet 
i fråga. En negativ effekt som kan uppkomma när intervjupersoner fick komma med 
förslag om vilka vi skulle intervjua kan vara att de nämner de som har en likvärdig 
syn på projektet som de själva har. Eftersom det är ett stort och komplext projekt som 
bara är i planeringsfasen så har det varit viktigt för oss att hitta rätt personer att 
intervjua. Därför var detta troligtvis det bästa sättet för att få tag på bästa möjliga 
intervjupersoner till vår studie. 

3.6 Litteratursökning 
Litteraturen som har använts har mestadels varit litteratur från bibliotek och 
vetenskapliga artiklarna som hittats genom sökning på internet. Detta har hjälpt oss 
med den teoretiska referensramen. Vi har sökt artiklar som är nära relaterade till det 
område vi ska beskriva. Litteratursökningen i studiens början fokuserades på de större 
begreppen.De större begreppen var Infrastruktur, investeringar, risk och kommun. 
Efter insamlingen av det empiriska materialet så gick vi tillbaka till den teoretiska 
referensramen för att få en mer preciserad referensram. Även här använde vi oss av 
litteratur från bibliotek och vetenskapliga artiklar. Vissa begrepp är dessutom 
komplexa, vilket har gjort insamlingen av materialet svårare.  De viktigaste källorna 
som vi har haft när det gäller uppbyggnaden av vår teori har varit: Brorström, B., 
Haglund, A., & Solli, R. (2014), Flyvbjerg, B. (2009), Bengtsson, U. (2006) samt 
Fjertorp, J. (2010) 
 
Källorna är alla kända inom sitt område och ger därför  studien en stark grund i den 
teoretiska referensramen. Det finns mycket material att tillgå från dessa källor, vilket 

Intervjuperson	   Position	  
Magnus Widén Ekonomichef 

Jan Malmgren Samhällsplaneringschef 
Jan Johansson Avdelningschef Hamn- och gatuförvaltningen 
Helena Arnesten Förvaltningschef 

Tabell	  2:	  Intervjupersonerna	  och	  dess	  position,	  egenkonstruerad	  



26	  
	  

är en stor fördel. Det har inte enbart varit till fördel eftersom det även fört med sig 
svårigheter med att ”bena” ut de mest relevanta delarna för den teoretiska 
referensramen.   

3.7 Validitet och Reliabilitet 

Validitet är att man vet att man undersöker det som är avsett att undersöka medan 
reliabilitet är att man gör det på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2003). 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2013) menar att ett utredningsarbete inte kan vara 
objektivt.  
 
Patel & Davidsson (2003) menar att för få en fullständig validitet så krävs det att det 
finns en fullständig reliabilitet. Hög reliabilitet är dock inget som garanterar en hög 
validitet. Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och uppkommer då ett 
mätinstrument visar samma värde vid upprepade mätningar av samma individ. Man 
kan även säga att man har minskat det felvärde som finns för att sin tur närma sig 
individens sanna värde (Patel & Davidsson, 2003). 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av inspelningar under intervjuerna för att  
kunna lyssna på vad intervjupersonen säger flera gånger. På så sätt kommer risken för 
feltolkningar och andra misstag att reduceras. Jacobsen (2002) redogör för vissa 
nackdelar med att använda sig av inspelning vid intervjuer. Några problem kan vara 
att intervjupersonen kan reagera negativt till att bli inspelad. Inspelningen kan också 
lura intervjuaren till att slappna av och på så sätt inte göra några anteckningar under 
tiden vilket resulterar i att man får det svårt att hitta de olika berörda ämnena. Med 
dessa problem i baktanke, så har vi valt att ställa frågan till intervjupersonen hur vida 
den ställer sig till inspelning av samtalet. Dessutom har vi valt att skriva ner hela 
inspelningen efteråt för att slippa gå in och leta i inspelningen flera gånger. När 
empirin var klar så mailade vi ut respektive del till respektive person för att de ska 
kunna läsa igenom det. De fick möjligheten att komma med kommentarer om det var 
något som de inte tyckte stämde överens med deras utsaga.  Detta gör att relevansen  
ytterligare ökar i studien. Vi har använt oss av tillförlitliga källor både när det gäller 
insamling av teorier och empiri för att ge studien en så hög validitet och reliabilitet 
som möjligt. 
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4 Empiri 

Eftersom vi önskar att skapa en tydlig struktur, så presenteras studiens empiriska 
underlag med respondenterna var för sig och i kronologisk ordning.  Det empiriska 
materialet har samlats in genom intervjuer, seminarium och via mail. Urval och 
avgränsningar har gjorts beträffande det insamlade materialet för att endast 
presentera det material, som anses väsentligt för att uppfylla studiens syfte och 
forskningsfråga. Fullständiga intervjufrågor finns i bilaga 1-4. 
 
Av intresse och nyfikenhet för stadsutvecklingsprojektet önskade vi att utföra en 
studie kring projektet, utan att riktigt veta var man skulle börja. För att effektivisera 
starten av studien och såväl inte spilla onödig tid via mailkorrespondens, så tog vi en 
promenad till ekonomikontoret och gatu-och hamnförvaltningen en solig vinterdag i 
februari. På ekonomikontoret fick vi kontakt med Ekonomichef Magnus Widén som 
vi sedan dess har haft mer eller mindre kontinuerlig kontakt med. Han har bistått med 
samordning beträffande möten mellan oss och andra respondenter inom kommunen, 
vilket har underlättat insamlingen av det empiriska materialet. Vårt möte och våra 
intervjuer med Magnus Widén kommer att sammanställas under, 4.1 Möte och 
intervju 1. Under den sista intervjun med Magnus Widén återkopplade vi även en del 
risker som övriga respondenterna ser i stadsutvecklingsprojektet. Dessa risker fick 
Widén möjlighet att svara på hur man kan hantera dem.  
Vad Widén anser om de utvalda riskerna kan du hitta under, 4.5 Återkoppling med 
Magnus Widén.   

4.1 Möte och intervju - Magnus Widén  

2014-03-19 och 2014-04-14, Magnus Widén, Ekonomichef - Varbergs Kommun. 
Medverkande: Magnus Widén, Patrik Fasth Snödahl & Karl Bengtsson 
Plats: Ekonomikontoret, Varberg 
 
Det här mötet var planerat som ett kortare möte där vi skulle ge en kortare 
presentation över studiens syfte och frågeställning. Magnus hade även idéer kring 
vilka personer som skulle kunna ge värde åt vår “framtida” studie. Med en baktanke 
om att det möjligtvis skulle finnas tid för frågor så var ett flertal frågor förberedda 
som påbörjade insamlingen av det empiriska materialet. I följande avsnitt kommer 
Magnus Widén enbart refereras efter Widén. 
 
Widén arbetar som ekonomichef på Varbergs kommun och bär en betydande roll 
inom stadsutvecklingsprojektet. Widén har ansvaret för den finansiella planeringen av 
stadsutvecklingsprojektet, vilket innebär på vilket sätt projektet ska genomföras samt 
hur det ska finansieras. Rollen innebär eller inkluderar även att hålla ihop samtliga 
projekt ur ett budgetperspektiv tillsammans med andra berörda parter. De berörda 
parterna ur ett kommunperspektiv är främst de olika förvaltningarna inom Varbergs 
kommun, som till exempel planeringskontoret, hamn- och gatuförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret. 
 
Risk med exploatering av mark 
Widén anser att det finns ett antal finansiella risker i stadsutvecklingsprojektet. En 
risk som Widén ser är att kommunen blir tvungna att binda stora resurser, vilket i sin 
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tur kommer belasta likviditeten. I förlängningen ska detta i och för sig betalas av 
projektet men “Här är vi ju inne på de risker som finns för stora kommunala 
investeringar, de kan i vissa fall hamna i skattebetalarnas knän”. Det finns ett flertal 
exempel på detta från andra kommuner. Samtidigt så ska kommunen investera och 
satsa i infrastruktur. Widén ser även exploateringsgraden av bostäder som en 
finansiell risk. Har man till exempel budgeterat för en viss exploateringsgrad på till  
exempel ett antal hundra bostäder, så har man också räknat på att få intäkter för det 
samma. Tanken är ju att dessa intäkter ska finansiera delar av de andra projekten. Om 
man exempelvis bestämmer sig för att bygga bostäderna i etapper, så har man även 
planerat för bland annat Va-nät, gator utifrån alla etapperna. Widén menar att det 
finns en risk att till exempel den tredje etappen inte blir av på grund utav olika skäl. 
Detta skulle medföra att man får en kalkyl eller en slutredovisning som innehåller 
högre kostnader än intäkter. Det är ett stort åtagande från kommunens sida att bygga 
gator med mera som man senare kanske inte får kostnadstäckning för. 
 
För att bemöta och hantera risken så ser Widén en möjlighet att kommunen skaffar sig 
en “stor” och “stark” motpart som kan bära en del av de finansiella riskerna. Om 
motparten är beredd på att bygga den första etappen men samtidigt betalar för alla 
direkt, så kan man överföra en del av risken på motparten. Alternativet till detta kan 
vara att kommunen säljer ut en etapp i taget för att förhoppningsvis kunna öka priset 
efterhand. I detta fall står dock kommunen stå för den finansiella risken.  
 
Andra risker som Widén ser är de operativa riskerna vid investeringar, ”risker att 
kostnader kommer missbedömas”. Vidare så finns det stora osäkerhetsfaktorer kring 
den frigjorda marken eftersom man inte vet dess kvalité eller beskaffenhet. Widén 
anser till en början att det finns ett övervärde på marken men vill inte släppa några 
siffror på det han har hört om värdet. Med övervärde menas skillnaden mellan bokfört 
värde och marknadsvärde. Widén öppnar sig dock och menar att det finns ett 
övervärde men att det samtidigt finns stor osäkerhet kring värdet. Han menar att 
kommunen i egenskap av markägare kan få betala stora summor för att återställa 
ytorna eftersom som stora delar av marken är gamla deponier. Widén är dock väldigt 
tydlig med att man inte ska dra för stora växlar av övervärdet, utan man bör vara 
ganska nöjd om kommunen kommer ut ur situationen på plus minus noll. Istället får 
man se det som att kommunen skjuter till mark vilket ger mervärde för kommun på 
sikt. 
 
Risk ur ett finansieringsperspektiv  
I kommunen brukar man prata om tre olika sorters budgetar, drift, investerings och 
exploateringsbudget. Driftbudgeten innefattar de löpande kostnaderna medan 
investeringsbudgeten behandlar de investeringarna som görs. Exploateringsbudgeten 
är lite speciell för kommuner och innebär att man förädlar mark för bostads eller 
industriändamål. Tanken med exploateringsbudgeten är att den ska gå plus minus 
noll, så till vida att kommunen inte tillskjuter egen mark, för då ska den generera ett 
överskott som ska motsvara det bokförda värdet och marknadsvärdet. Dessa tre 
budgetar ska hållas ihop och därmed har Widén en viktig roll. 
Widén redogör hur finansieringen av stadsutvecklingsprojektet är tänkt i sin helhet, 
som det ser ut nu. Hamnprojektet är först ut av delprojekten och för den här 
investeringen kommer Varbergs kommun behöva låna kapital externt för att 
finansiera den initiala utbetalningen. Widén har själv ingen direkt uppfattning om 
vilka summor som hamninvesteringen kan handla om eftersom man inte kalkylerat på 
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detta ännu. Widén har dock läst i den lokala tidningen om summor upp emot 500 
miljoner kronor. Han tror dock att man kan behöva titta lite närmare på detta eftersom 
han anser att kalkylen har brister och att den inte är tillräckligt “finräknad”. När man 
ska räkna på en investering som denna, så räknar man med en viss intäktsmassa 
utifrån de ytor som kommer färdigställas samt de hyror som kan förutspås i framtiden. 
Det är ingen nuvärdeskalkyl utan mer en slag löpande kalkyl, som behandlar 
kassaflödet, vilket visar hur investeringen kan bära sig på ett antal år. De löpande 
kapitalkostnader som hamninvesteringen för med sig kommer täckas av någon form 
av förvaltningsavtal och hamnavgifter enligt Widén. 
 
Efter hamnprojektet så kommer tunnelprojektet enligt tidsplanen och här finns det ett 
medfinansieringsavtal mellan flera parter redogör Widén för. Tunnelprojektet och 
dess kostnader kommer ligga inom kommunens planerings-och driftbudget. Widén 
menar att medfinansieringen kommer lösas upp på 25 år och därefter kommer ränta 
och reglering av index till, vilket gör att Varbergs kommun kommer belastas med 
löpande kostnader på cirka 15 miljoner per år. Widéns bedömning är att Varbergs 
kommun även här kommer behöva låna upp kapital externt eftersom investeringarna 
ökar samt att medfinansieringen ska betalas ut. Fram till byggstart så ska kommunen 
betala ut cirka 300 miljoner kronor, vilket ska behandlas som projekteringskostnader. 
Hittills har dock inga förfrågningar kommit och Varbergs kommun har därför inte 
behövt betala ut några pengar ännu. Widén fortsätter och redogör för hur räntan kan 
komma att påverka kapitalkostnaderna för investeringarna. Han menar att det just nu, 
inte finns något som tyder på att marknadsräntan kommer att gå upp. Om räntan ändå 
skulle stiga så brukar inflationen hjälpa till lite eftersom dessa vanligtvis brukar gå 
hand i hand. 
 
Sist av projekten kommer mark-och bostadsexploateringen. Här ska kommunen sälja 
den mark som har frigjorts och dess intäkter ska finansiera delar av de andra 
investeringarna som har utförts. Enligt Widén kommer kommunen endast att sälja 
marken och inga bostäder. Samtidigt ser han möjligheter att kommunens 
fastighetsbolag upprättar bostäder eller lokaler för att få en blandning men det beror 
nog på vilken vilja det finns från politikerna. 
 
I kommunen har man ambitioner att stadsutvecklingsprojektet inte ska påverka 
kommunens finansiella ställning men Widén tror att det kommer påverka den 
finansiella ställningen inledningsvis. I början kommer det påverka den finansiella 
ställningen eftersom man får höga finansiella kostnader av upplåning och räntor. Till 
detta kommer en viss del större avskrivningar som inte påverkar kassaflödet men som 
påverkar resultatet. Det kommer gå ett antal år innan investeringarna bär sig och 
kommunen får inte sina intäkter förrän försäljningen tagit vid. Den tuffa perioden 
kommer vara tills kommunen börjar sälja marken och innan dess så kommer resultatet 
att påverkas. På sikt tror Widén dock att projektet kommer att ge ekonomiskt 
mervärde för kommunen. 
 
Som den finansiella ställningen ser ut idag för Varbergs kommun så har de 
kommunala bolagen en låneskuld på cirka 2,5 miljarder kronor till själva internbanks-
konstruktionen. Internbanken inom Varbergs kommun har vidareutlånat 2,5 miljarder 
till de andra kommunala bolagen för att förtydliga. Enligt Widén så har kommunen 
god ekonomi och i princip inga låneskulder till externa parter eftersom man hittills 
lyckats egenfinansiera sina investeringar. Man har 100 till 150 miljoner i 
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överskottslikvider, vilket är relativt lite i sammanhanget av vad som kommer att 
behövas. Sedan 2014 så har internräntan varit 2,5 procent men det är ingen räntesats 
som man kan räkna med framöver. Vilken ränta det blir i framtiden är en öppen fråga 
men man jobbar på att få till en långsiktigt sådan enligt Widén. I Varbergs kommun 
har man en finanspolicy som man jobbar ut efter. Enligt denna så ska man sträva efter 
en genomsnittlig räntebindningstid på 3 år.( +2,-1, 2-5 år). Sedan beror det på vilken 
strategi man väljer. Traditionellt så har rörliga räntor varit lägre och därmed gett lägre 
finansiella kostnader men då utsätter man sig även för en risk enligt Widén. Utifrån 
finanspolicyn kommer man göra någon form av mix där man har kapitalbundet en del 
och räntebundet en del. I Varbergs kommun arbetar man mycket med ränteswappar, 
för att uppnå önskade resultat, vilket Widén ger en djupare förklaring på. 
 
Risk ur ett hamnperspektiv 
Widén fortsätter att redovisa andra risker som har med hamnverksamheten att göra. 
Han menar att det finns en risk att hamnverksamheten i framtiden kan förlora vissa 
kunder eftersom man får högre kostnader. Det kan bli svårt att hålla lika låga priser 
eller att leverera lika bra avtal som man tidigare kunnat göra. Hittills har man 
nämligen haft lågt bokförda värden och avskrivna anläggningstillgångar, vilket bland 
annat har medfört låga kostnader. Hamnverksamheten har svaga resultat och går i 
princip plus minus noll, vilket gör att verksamheten inte kan bära en investering av 
denna dignitet. 
 
Risk ur ett nytta & målperspektiv 
För att bedöma värdet och förutspå olika utfall, så skulle någon form av 
känslighetsanalys behöva göras i framtiden “men än så länge har ingen gjorts ska 
erkännas”. Enligt Widén så upprättas inga känslighetsanalyser i vanliga fall, utan 
kommunen arbetar mestadels med traditionella investeringar i skolor, förskolor och 
andra kommunala byggnader. Det finns inget behov av att göra känslighetsanalyser, 
utan samtidigt som beslut tas om en investering, så kommer också en drift som 
egentligen är den dyra och som ska beaktas. Denna investering är dock annorlunda 
eftersom det är väldigt ojämnt fördelade utgifter i projekten. Utgifterna kommer i 
början av projektet medan intäkterna kommer senare, vilket bygger på att Varberg 
som stad fortsätter att vara en expansiv stad. Exploateringsprojektet ska betala sig 
men samtidigt finns det andra “nyttor” med projektet som till exempel att kommunen 
får fler skattebetalare. De nya skattebetalarna kommer efterfråga kommunal service, 
deras barn kommer gå i skola och sedan kommer i och för sig äldre omsorg. I 
slutändan kanske det inte ger så mycket men kommunen har även en roll som 
samhällsbyggare och ska därmed tillhandahålla allmännyttig infrastruktur 
 
Risk med planering 
Vidare så tror Widén att det kan finnas flera orsaker till varför det ofta är vanligt 
förekommande med stora kostnadsöverdrag vid infrastrukturinvesteringar. Han tror 
att det ofta brister i planeringen men samtidigt så kan ett projekt vara noggrant 
planerat men att det uppkommer oförutsedda händelser. Widén ser Hallandsåsen som 
ett klassikt exempel på oförutsedda händelser och menar att det från början var ett 
traditionellt “tunnelprojekt”, där man skulle ta sig igenom fast berg. Istället var det en 
grusås, vilket gav mycket högre kostnader. I stadsutvecklingsprojektet så kan 
markförhållandena påverka, vilket är svårt att gardera sig emot. Men en god planering 
kan man ändå ha anser Widén. Andra stora utmaningar som Varbergs kommun 
kommer stå inför är att hinna planera och leverera i tid, när det uttalas att det behövs. 
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Widén menar att trafikverket kommer börja med tunnelprojektet 2019 och då måste 
kommunen kunna leverera rätt saker i rätt tid. Det är viktigt att ligga framme med 
bland annat detaljplaner, Va-nät och elnät. 
 
Risk med överoptimism 
Widén anser även att man inte ska underskatta risken som har med övertro att göra. I 
många fall så har kommuner haft en övertro på vad investeringarna kommer att 
generera eller skapa. Det finns exempel på där man har haft en övertro på intresset för 
bostadsområden, kommunens expansion och dess fortsatta utveckling. Tankegången 
kan ha varit att det inte finns någon efterfråga just nu men om man bygger så kommer 
efterfrågan men så visar det sig att den aldrig kom. 
 
Under den sista intervjun med Magnus Widén återkopplade vi även en del risker som 
övriga respondenterna ser i stadsutvecklingsprojektet. Dessa risker får Widén 
möjlighet att svara på hur man kan bemöta och hantera dem. Vad Widén tänker om de 
utvalda riskerna kan du hitta under, 4.5 Återkoppling med Magnus Widén. 

4.2 Seminarium och intervju - Jan Malmgren 

2014-03-27, Jan Malmgren, Samhällsplaneringschef - Varbergs kommun. 
Medverkande: Jan Malmgren Patrik Fasth Snödahl & Karl Bengtsson 
Plats: Folkets Hus, Varberg  
 
Med behjälplighet av Ekonomichef Magnus Widén, så fick vi möjligheten att närvara 
vid en kommunal afterwork, där en presentation av stadsvecklingsprojektet hölls av 
Samhällsplaneringschef, Jan Malmgren. I stora drag presenterades stora visioner om 
projektet och vad det skulle kunna innebära för Varberg som stad och invånare. 
Föredraget varade i en timme och efter det så fick vi möjlighet att föra ett samtal med 
Malmgren där vi kunna ställa våra intervjufrågor. Jan Malmgren arbetar på 
kommunstyrelsens förvaltning och är chef för den projektorganisation som ska leda 
och samordna stadsutvecklingsprojektet. Projektorganisation håller just nu på att 
byggas upp, vilket har medfört att tre nya projektledare har anställts och börjar snart. 
 
Risk med beslut 
En risk kan även ses ur den pedagogiska aspekten. Med detta menar Malmgren att 
kommuninvånare och politiker måste förstå varför man väljer att utföra projektet på 
ett speciellt sätt. Det krävs att man tar beslut och visar en “beslutsmodighet” för att 
våga investera i en specifik fråga, när man istället skulle kunna lägga resurserna på till 
exempel barnomsorg. En risk uppkommer eftersom det aldrig kommer särskilt lägligt 
att investera stora summor pengar i en specifik fråga menar Malmgren. 
 
Risk med bristande erfarenhet 
För både inspiration och dra nytta av andras erfarenheter och lärdomar så har de flesta 
projekt som genomförts i närregionen granskats. Man har tittat mycket på västra 
hamnen i Malmö men även på projekt i Hammarby sjöstad och Köpenhamn. 
Malmgren tar upp Södra Älvstranden i Göteborg som ett exempel och menar att 
kommunen här bildade ett exploateringsbolag 
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Risk med exploatering av mark   
Fler risker som Malmgren ser är uppkomsten av oförutseddbara kostnader, som till 
exempel att Varbergs kommun måste göra omfattande marksaneringar innan 
exploateringen. Idag finns det kännedom att marken till stora delar är förorenad, 
vilket gör att marken är förknippad med stora återställningskostnader. Vad marken 
kan vara värd har endast diskuterats mellan tummen och pekfingret enligt Malmgren. 
 
Risk ur ett finansieringsperspektiv 
Enligt Malmgren så håller man nu på att lägga upp kostnader för projekten som sedan 
ska hämtas igen, med hjälp av framtida intäkter. Hur stora de framtida intäkterna blir 
vet man inte i dagsläget men att det kommer intäkter, det vet man enligt Malmgren. 
Stadsutvecklingsprojektet löper under en lång tid, vilket skapar problem och det är 
därför Malmgren och ekonomichef Magnus Widén för diskussioner och samtal om 
möjliga finansieringsmodeller för projekten. Malmgren redogör att det idag finns det 
en förväntan att hamnprojektet ska finansieras av de intäkter som mark-och 
bostadsförsäljningen skapar i framtiden. Enligt Malmgren skulle detta betyda att det 
blir väldigt mycket fokus på att maximera intäkterna från byggnationen, vilket kan ge 
konsekvenser i andra ändan. Konsekvenserna kan vara att man inte kan ställa de krav 
som man vill på den arkitektoniska utformningen av bland annat grönytor, torg och 
mötesplatser. Dessutom finns risken att man måste börja bygga på höjden, vilket vore 
att tappa i kvalité och vilket Varbergsborna inte önskar. Malmgren tror verkligen inte 
att Varbergsborna vill se en hel stadsdel med 20 våningshus. Malmgren är även 
hoppfull om att man kommer finna en finansieringsmodell för att hamnen, så att 
hälften av etableringskostnaderna kan hänföras till hamnen och den andra hälften till 
stadsutvecklingen. Malmgren ser en risk när man ska övergå från en 
finansieringsmodell till en annan, då detta måste ske snart. 
 
Risk ur ett nytta & målperspektiv 
Malmgren definierade Varberg som en superkommun med småstadskänsla, som har 
en god befolkningstillväxt och som sannolikt kommer att öka. Möjligheterna är 
otroliga och det gäller att vi hänger med i utvecklingen och “den viktigaste dialogen 
vi ska ha, är den med invånarna”. Malmgren menar att själva syftet med projektet är 
att forma och bygga något som de andra “stora” städerna inte gör. Han menar att man 
i de andra städerna upplåter stora markområden till en enskild aktör, vilket gör att 
utformningen av stadsdelarna blir väldigt lika. Det här tillvägagång sättet är inget som 
tilltalar Malmgren, utan han ser istället en sorts samverkan mellan lokala “byggare”. I 
Södra Älvstranden i Göteborg rådde bolaget över sin egen mark, vilket gjorde att allt 
handlade om ekonomi snarare än om att bygga en attraktiv stad. “Allt blir ju då en 
fråga om att försöka realisera intäkter och försöka balansera dessa mot kostnader 
och utgifter” enligt Malmgren. Man vill inte jobba med ett sådant tillvägagångsätt 
men risken finns att man blir tvungen om allt för höga krav ställs på att 
stadsutvecklingen ska betala för hamnflytten. Det finns en inlåsningseffekt i det hela 
menar Malmgren. 
 
Risk med planering 
Malmgren fortsätter och menar att tid är pengar och därmed kommer tidsplanen vara 
väldigt viktig i projekten. Tidsplanen är förenat med risk ur ett finansiellt perspektiv 
men förutom denna så behövs finansieringsmodeller som kan säkerställa hur 
betalningen ska ske för projekten. 
 



33	  
	  

 
Risk med överoptimism 
Samtalet fortlöper och Malmgren har inga direkta svar på vilka finansiella risker som 
finns men börjar förklara att den stora utmaningen är att räkna på projektet ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Malmgren menar att man måste försöka sätta ett 
värde på vad den nya stadsdelen kommer generera för värde i framtiden för Varbergs 
kommun. Eftersom det är icke-monetära värden som räknas mot monetära kostnader 
så blir det svårt. Stadsutvecklingsprojektet måste därför ses som en investering, som 
kan räknas av mot ett förväntningsvärde av människors “nytta”. Även här blir 
pedagogiken viktig eftersom man måste få invånarna att förstå att “det kommer kosta 
mycket pengar men att det kommer resultera i så mycket mer”. 
Om Hamnen ska byggas utifrån de detaljplaner som råder just nu, så kommer det 
kosta mycket pengar, kanske 500 miljoner kronor. Malmgren ser dock andra 
alternativ, som att till exempel bygga en mindre hamn men som är mer effektiv till en 
lägre kostnad. Personligen så tror Malmgren att kostnaden för hamnen kommer landa 
på runt 250 till 400 miljoner kronor. 

4.3 Intervju - Jan Johansson 

2014-04-07, Jan Johansson, Avdelningschef på hamn- och gatuförvaltningen - 
Varbergs kommun. 
Medverkande: Jan Johansson Patrik Fasth Snödahl & Karl Bengtsson 
Plats: Hamnkontoret, Varberg  
 
Jan Johansson arbetar som avdelningschef på hamnavdelningen, vilken är en av fem 
avdelningar under förvaltningen hamn-och gata på Varbergs kommun. Hamn-och 
gatuförvaltningen har till uppgift att bygga infrastruktur i Varbergs hamn och till hjälp 
med detta har man projektledare från projektavdelningen. Hela hamnprojektet är 
uppdelat i sju delprojekt och Johansson kommer sitta med och vara delaktig i något av 
dessa delprojekt. Johansson kommer dock inte vara drivande i projektet utan det 
kommer den nya projektledaren som börjar den första maj vara. 
	  
Risk med exploatering av mark	  
Johansson ser även marken som en risk eftersom markens beskaffenhet eller kvalité 
blir sämre och sämre ju längre norrut man kommer, vilket självklart innebär höga 
kostnader för sanering. 
	  
Risk	  ur	  ett	  finansieringsperspektiv	  
Johansson vet inte hur projektet är tänkt att finansieras, utan har endast hört att det är 
markexploateringen som ska finansiera delar av de tidigare investeringarna. 
Johansson ser dock finansieringen som ett problem eftersom det inte ligger i fas med 
de andra projekten. Tunneln ska byggas mellan 2019 och 2024, vilket innebär att 
marken inte kan nyttjas och bebyggas innan dess. Johansson menar att ett utav 
delprojekten inom projektet är just finanseringen och Johansson har länge önskat att 
dokumenten ska tas fram, så att en lösning på problemet finns. Johansson tror 
självklart att stadsutvecklingsprojektet kommer innebära många risker och farhågor 
när det gäller kostnader men att det i slutändan kommer ge något positivt. Johansson 
ser projektet som något fantastiskt men är också relativt säker på att “projektet 
kommer innebära ökade kostnader för kommuninvånarna under en viss tid “. 
Samtidigt är det val i år och Johansson tror inte att någon politiker kommer våga säga 



34	  
	  

att skatterna ska höjas. För att projektet ska kunna genomföras, så är som sagt 
Johansson relativt säker på att skatterna måste höjas under en tid. Som det ser ut just 
idag så finns det inte tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att genomföra 
projektet men det är också därför man har och håller på att rekrytera ett antal 
medarbetare inom Varbergs kommun. Ska man ha duktiga medarbetare så kostar det 
pengar, vilket kommunen måste inse. 
 
Risk	  ur	  ett	  hamnperspektiv	  
De risker som Johansson ser med projektet är på vilket sätt den nya statsdelen ska 
utformas, så att hamnverksamheten inte får “massa” restriktioner på sig. Johansson 
menar att det kan komma restriktioner på hamnverksamheten om det byggs bostäder 
för nära vattenlinjen eftersom det skapar problem med buller. Den största utmaningen 
som Varbergs kommun står inför i stadsutvecklingsprojektet kommer vara att bygga 
hamnen på den reducerade yta som ges i förhållande till idag enligt Johansson. Den 
nya hamnen måste byggas smart och grönt. Man ska kunna klara en större efterfrågan 
på en mindre yta i framtiden, vilket kommer kräva en effektiv hamn. Som det ser ut 
idag så har hamnverksamheten löpande kapitalkostnader på runt 150 miljoner kronor 
om året, vilket är precis vad man klarar av. En investering som denna klarar 
verksamheten inte av att bära enligt Johansson. 
 
Risk med överoptimism  
Det är många som inte inser problemen med att bygga bostäder för nära vattenlinjen. 
Sedan är det många viljor inblandade, en del människor ser bara bostäder och 
parkområden medan industrin enbart ses som ett problem. 

4.4 Intervju - Helena Arnesten 

2014-04-09, Helena Arnesten, Förvaltningschef - Varbergs kommun. 
Medverkande: Helena Arnesten, Patrik Fasth Snödahl och Karl Bengtsson. 
Plats: Statsbyggnadskontoret, Varberg.   
 
Helena Arnesten arbetar som förvaltningschef på Varbergs kommun sedan augusti 
2013. Arnesten har en tidigare bakgrund som säkerhetschef men kommer senast från 
Akademiska hus i Göteborg. Arnesten sitter med i styrgruppen för 
stadsutvecklingsprojektet, vilket innebär att man bland annat ansvarar för att bemanna 
upp rätt och att rätt saker tas fram i rätt tid. Arnesten kommer vara involverad i hela 
projektet eftersom statsbyggnadskontoret arbetar med många olika delar. Bland annat 
arbetar man med planläggning av mark, vilket sker väldigt tidigt i en process. Man 
arbetar även med bygglov och då är man med i det skedet. Sedan har man även 
lantmäterisidan där man arbetar mycket med kartor och ritningar och är med och tar 
fram underlag. 
 
Risk med bristande erfarenhet 
För att skaffa sig lärdom och se hur andra har handskas med stora 
infrastrukturprojekt, så har involverade personer inom kommunen varit och sonderat 
terrängen enligt Arnesten. Man har bland annat fört intensiva samtal med Göteborgs 
kommun för att se vilka lärdomar de tagit med sig. Arnesten tror att Varbergs 
kommun har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att lyckas genomföra det 
här projektet. Det är dock viktigt att alla “huvuden” kommer på plats, vilket de gör i 
maj månad, då två nya projektledare börjar. En annan viktig del som Arnesten nämner 
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är att förvaltningsavdelningen måste kunna få möjlighet att stötta upp med resurser så 
att projektet kan fortskrida framåt. Än så länge har inga medel tilldelats för detta, 
vilket kan ses som en risk eftersom man kommer behöva stötta upp. 
 
Risk ur ett finansieringsperspektiv 
Arnesten har uppfattat att finansieringen av projektet kommer ske med hjälp av 
framtida genererade intäkter från den nya mark- och bostads exploatering. Om 
intäkterna ska generaras från marken eller bostäder har inte Arnesten vetskap om men 
av erfarenhet så brukar inte kommunen sälja några fastigheter. Det kan dock vara så 
att de kommunala fastighetsbolagen får en del mark för att uppföra fastigheter på men 
så långt är man inte framme i processen ännu enligt Arnesten. Vidare berättar 
Arnesten om de risker som finns ur ett finansiellt eller ekonomiskt perspektiv och 
påtalar att “pusslet” måste sättas ihop samtidigt som det måste vara sanningsenligt. 
Det är viktigt att man inte “tror” för mycket enligt Arnesten. 
 
Risk ur ett nytta & målperspektiv 
Andra risker kan handla om hur “Varbergsbon” möter projektet och vad denna tycker 
om det. Arnesten menar att “vi” som är involverade och i närheten av projektet, ser en 
oerhört stor potential och ser det hela som väldigt häftigt och bra på alla sorters vis. 
Samtidigt så kan det finnas krafter och invånare som inte samstämmer, vilket kan ses 
som en risk. Arnesten tror att stadsutvecklingsprojektet kommer påverka 
kommuninvånarna på ett positivt sätt. Hon menar att det vanligtvis brukar uppstå 
synergieffekter när befolknings tillväxten ökar i en stad. Man får ut mer av 
investeringarna berättar Arnesten. 
 
En annan stor utmaning i projekten handlar om samsyn, vilket innebär aspekter från 
både den interna synen inom kommunen men även mot “Varbergsborna”, företagare 
samt andra aktörer. Det är en stor utmaning att göra något som många tycker är bra. 
Arnesten berättar om tidigare projekt som har utförts i Göteborg och menar att de 
både har gjort lyckade och mindre lyckade projekt. Det projekt som blev mindre bra 
var när man valde att involvera kommuninvånarna på ett otydligt sätt, vilket slutade 
med att de medverkande inte ansåg sig fått vad som förväntades. Det blir därför 
viktigt att hålla en balans i det hela påtalar Arnesten.  
 
Överlag så ser Arnesten stadsutvecklingsprojektet som en stor möjlighet. En stor 
möjlighet ges i att utöka hela Varbergs stadskärna en gång till, vilket i och för sig 
både är en risk och en möjlighet. Helena tror dock att kostnaden kommer motsvara 
nyttan så länge som man hanterar det hela rätt.  
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Risk med planering 
När begreppet risk tas upp så uppfattar vi det som att Arnesten är väl bekant med 
uttrycket från tidigare erfarenheter. Det som Arnesten ser som en risk är att man 
måste hinna arbeta fram “rätt saker i rätt tid” och med det menar hon att man måste 
lyckas hålla samma takt och tidsplan som trafikverket gör. Om arbetet inte går i 
samma takt så finns risken att kommunen blir en bromskloss, vilket inte är önskvärt. 
För att motverka “bromsklosseffekten” så måste man lyckas samordna resurserna 
genom att hålla kontinuerliga möten samt ha en tidsplan som går i samklang mellan 
parterna. Även den ekonomiska aspekten kommer in eftersom man måste ha 
tillräckligt med “mantimmar” för att lyckas. Det är lång tid innan man kommer se 
någon ekonomisk vinning med projektet men samtidigt är det nu tiden måste läggas 
ned menar Arnesten. 
 
Risk med överoptimism 
Arnesten anser att marken har ett högt värde eftersom den både är centralt belägen 
och havsnära. Samtidigt som hon säger detta så kommer hon på sig och menar att det 
finns personer inom kommunen som har bättre kunskap om detta. Arnesten menar att 
marken bör vara förenad med kostnader för sanering eftersom det i dag ligger en 
hamnverksamhet där. 

4.5 Återkoppling av risker - Magnus Widén 

2014-04-14, Magnus Widén, Ekonomichef - Varbergs Kommun. 
Medverkande: Magnus Widén, Patrik Fasth Snödahl & Karl Bengtsson 
Plats: Ekonomikontoret, Varberg 
 
När samtliga intervjuer med tillhörande frågor var genomförda med respondenterna, 
så lyfte vi upp de risker som vi ansåg intressanta och relevanta att få svar på. Dessa 
risker hade upprepats av respondenterna samtidigt som de relativt lätt kunde hänföras 
mot ett finansiellt perspektiv.  
Widén fick nu frågan hur man kan bemöta och hantera följande risker: Exploatering 
av marken, Planering samt Finansieringen. 
	  
Risk med exploatering av mark 
Widén menar att man definitivt kan hantera osäkerheten kring marken. Widén anser 
dock att man måste vara så försiktigt som möjligt när man värderar marken för att inte 
skapa större risker. Inga kalkylmetoder kommer användas för att hantera risken enligt 
Widéns kännedom.  
	  
Risk ur ett finanseringsperspektiv  
Widén tror inte att man vill maximera intäkterna från exploateringen utan tror snarare 
att man vill skapa något så bra som möjligt för Varbergs som stad och dess invånare. 
Detta ska naturligtvis ske till en så låg kostnad som möjligt men med största möjliga 
medborgarnytta. Widén tror att kommunens ambition från början är att skapa så stor 
nytta som möjligt men samtidigt har han läst om hur det har blivit i andra projekt som 
till exempel Södra älvsstranden i Göteborg, Hammarby sjöstad och Helsingborg. 
Magnus menar att det inte är vem som helst som kan flytta dit eftersom det blir hyror 
eller priser som är avsevärt högre än andra bostäder. 
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Widén tycker det är väldigt svårt att säga om skatterna måste höjas för 
kommuninvånarna i samband med utförandet av Stadsutvecklingsprojektet. Widén 
anser att det finns ett generellt skattehöjartryck för Sveriges kommuner men påvisar 
att det även kan finnas ett på grund utav investeringen. Widén fortsätter och förklarar 
vad SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) förutspår när det gäller kommuners 
åtaganden fram till 2035. SKL redogör att kommuner skulle behöva höja skatten med 
13 kronor om kvalitetsutvecklingen inom kommunen fortskrider som den gjort 
tidigare, d.v.s. att verksamheten blir 1 % bättre för varje år. Detta beror på att den så 
kallade försörjningskvoten minskar, det vill säga att färre kommer arbeta och fler 
kommer vara pensionärer bland annat. Widén fortsätter att utveckla den generella 
bilden av Sveriges kommuner vidare och menar att det här i kombination med det här 
projektet kan leda till skattehöjningar. Risken för skattehöjningar finns enligt Widén 
samtidigt som han påtalar att man hittills har varit väldigt tydliga från politiskt håll att 
man inte vill höja skatterna. Om den politiska viljan är att man inte ska höja skatterna, 
så måste man förmodligen bestämma sig för vilken verksamhet som man måste dra 
ner på. Widén anser att det som svårt att vara västkustens kreativa mittpunkt, 
samtidigt som man exempelvis inte ska ha ett bibliotek eller en multipark. 
	  
Idag har Varbergs kommun relativt låga skatter om man jämför med andra 
kommuner. Widén ser detta som något bra eftersom man då kan höja skatten en krona 
utan att man utmärker sig något nämnvärt. Det finns dock en stark ambition av 
politikerna att inte höja skatterna! 
	  
Risk med planering 
Enligt Widén så sitter man och undersöker hur mycket resurser man måste ta ut de 
närmaste åren. När man talar om redovisning, så talar man om balansgilla-kostnader, 
vilket allmänt utredningsarbete inte faller under. Relaterar man istället till ett 
byggprojekt, där man gör en markutredning, ritar, projekterar vatten, avlopp och el så 
är det kostnader som kan hänföras till ett projekt. Gör kommunen en utredning om till 
exempel hamnanvändning, så är det något som kommunen får hantera som en 
driftkostnad. Widén tror att man måste ta mer höjd för detta de närmaste åren innan 
man kommer in på de “riktiga” projekten. 
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5 Analys 

Här kommer vi att koppla samman den insamlade empirin med teorin. För att underlätta 
för läsaren så kommer vi att analysera respektive intervjuperson var för sig. I de olika 
analysdelarna så kommer vi att följa vår egenkonstruerade analysmodell. 

5.1 Analysmodell 

Innan genomförandet av analysen, konstruerade vi en analysmodell, se figur 5. 
Analysmodellen används för att lyfta fram de viktiga begrepp och delar som studien 
berör. Analysen kommer metodiskt att behandla den insamlade empirin från 
respektive intervjuperson. Efter att vi har samlat in empirin från Widén, Malmgren, 
Johansson och Arnesten så kommer vi att tolka det material som anses mest relevant 
för att uppfylla vårt syfte. Detta leder fram till ett resultat av analys. Efter detta så 
görs ett urval av de risker som vi anser är mest relevanta. Därefter kommer vi att 
återkoppla den insamlade empirin som vi fått från övriga respondenter till Magnus 
Widén för att få ett mer finansiellt perspektiv på de återkopplade riskerna. Även efter 
återkopplingen kommer vi att tolka hans svar för att senare bearbeta vilka delar som 
är relevanta i vår studie. Detta leder i sin tur fram till ett resultat av återkopplingen. 

 

Empiri: I det första steget har vi samlat in det empiriska materialet från Malmgren, 
Johansson, Arnesten och Widén. Detta har skett vid fem olika intervjutillfällen. 
Widén har vi haft två stycken intervjuer med och övriga intervjupersoner var sin 
intervju.    
 
Tolkning: Utifrån vår insamlade data kommer vi att göra tolkningar av empirin. Vi 
kommer i första steget att tolka den insamlade empirin från: Widén, Malmgren, 
Johansson och Arnesten. Tolkningen av det empiriska material som vi har fått ta del 
av sammanställs här efter vilka olika risker de nämner. Detta gör vi för att vi ska 
kunna göra en återkoppling med Widén om dessa risker. Varför vi gör så här och inte 
återkopplar till Widén direkt är för att vi ska kunna tolka fritt utan att bli påverkade i 
våra tankar av de svar som vi får från Magnus Widén i återkopplingen. Tolkningen 
kommer att ske utifrån studiens huvudbegrepp: Risk, Riskhantering samt Nytta & 
Mål.  

• Insamlad	  data	  

Empiri	  

• Risk	  
• Riskhantering	  
• Nytta	  &	  Mål	  

Tolkning	  
• Insamlad	  data	  

Empiri	  

• Risk	  
• Riskhantering	  
• Nytta	  &	  Mål	  

Tolkning	  

Figur	  5:	  Analysmodell,	  egenkonstruerad 
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Empiri: I början av intervjun fick Widén komplettera och förtydliga några av sina svar 
från första intervjun. När vi hade fått svaren förtydligade så började återkoppling av 
de utvalda riskerna till Widén. Anledningen till återkopplingen var för att få en mer 
utvecklad bild av vissa risker samt hanteringen av dessa. Ett andra skäl till 
återkopplingen var för att få ett mer finansiellt perspektiv på dem. I vår återkoppling 
valde vi ut tre av de risker som vi hade fått från övriga intervjupersoner. Varför vi 
valde tre och inte alla berodde på att vi ansåg just dessa tre utvalda riskerna som breda 
och de mest relevanta för vår studie. 
 
Tolkning: Efter återkopplingen med Widén så gjorde vi tolkningar på det empiriska 
materialet på hur man hantera riskerna ur ett finansiellt perspektiv.  

5.2 Analys Magnus Widén 

Risk med exploatering av mark 
Widén ser etappvis utbyggnad som ett alternativ på hur man kan genomföra 
byggprocessen för att hantera den finansiella risken. Antingen skaffar man sig en 
“stor” och “stark” motpart som kan bära risken eller så står kommunen själv för den 
finansiella risken med chans till en ökad efterfråga och därmed till högre pris 
efterhand. Enligt Bengtsson (2006) så kan det vara bra att dela upp ett 
investeringsprojekt i etapper för att bättre anpassa det till efterfrågan än om hela 
investeringen genomförs initialt.  Alternativet med att sälja ut marken etappvis skulle 
möjligvis kunna generera högre intäkter och därmed reducera likviditetsbelastningen. 
Detta skulle dock vara förenat med en högre finansiell risk eftersom man samtidigt tar 
risken att efterfrågan faller med tiden, vilket skulle kunna innebära uteblivna intäkter 
och därmed ökad likviditetsbelastning. Riskhanteringsmetoder inför ytterligare tre 
frågor: Vad kan göras? Vilka kompromisser finns bland kostnader, fördelar och 
risker? Vilka effekter får nuvarande beslut om framtida alternativ? (Lambert & 
Thekdi, 2012). Samtidigt så förekommer det inga riskfria investeringar, en investering 
åtföljs alltid av en risk. Frågan är dock om en kommun som har ett allmännyttigt 
intresse ska ta större risker i hopp om ökade intäkter i en kollektiv mening.  
 
“Operativ risk är risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke 
ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system 
eller till följd av yttre händelser” (finansinspektionen, u.å.). Widén ser operativa risker 
och menar att det finns “risker att kostnader kommer att missbedömas” Widén ger en 
generell bild över investeringar och dess beslut, utan att specificera närmare men tar 
samtidigt upp osäkerheten som finns angående exploateringsmarken. 
 
Från samtalet att döma så finns det helt klart en osäkerhet om det framtida värdet på 
marken. Detta är också något som speglar Widéns svar eftersom man menar att det 
finns ett övervärde men samtidigt säger att kommunen ska vara nöjd med ett plus 
minus resultat. Uttalandet lämnar luckor för tolkning men parerar samtidigt ett 
ställningstagande i frågan. Widén verkar vilja förmedla bilden som den är, utan 
överoptimism fast med en lucka för att konkretisera finansieringen. Widén menar att 
kommunen skjuter till mark som på sikt ger mervärde åt kommunen, och det är så 
man ska se på det hela. Den monetära delen eller termen verkar i slutändan inte vara 
det mest betydelsefulla som vi ser det. Det handlar snarare om att uppfylla mål, vilket 
innebär att skapa nytta eller värde för kommun och dess invånare. Fjertorp (2010) 
menar att det ytterst målet för kommuner att skapa olika former av nytta för 
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kommunens invånare. Flyvbjerg nämner att man måste beakta att felaktiga 
kostnadsbedömningar leder till misshushållning med knappa resurser, vilket drabbar 
dem som betalar för och använder infrastrukturen (Göteborgs-Posten, 2009). 
 
Risk ur ett Finansieringsperspektiv 
Widén menar att Varbergs kommun kommer att behöva låna kapital externt för att 
finansiera hamninvesteringen och tunnelprojektet. Enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (2012) så har kommunsektorns skuldsättning ökat under de senaste åren 
och en av orsakerna till detta är på grund av stora lånefinansierade investeringar i 
fastigheter och infrastruktur. Hallgren (2002) menar att det uppstår finansiella risker 
när företag inte finansierar sig med eget kapital. En del handlar om ränteutgifter och 
för att hantera dessa frågor så arbetar kommunen utifrån en finanspolicy, vilket bland 
annat innefattar verktyg som ränteswappar enligt Widén.  
 
Ekonomichef Widén har själv ingen direkt uppfattning om hur mycket pengar 
Varbergs kommun behöver låna upp för hamninvesteringen eftersom man inte har 
kalkylerat på detta ännu. I kommuner saknas oftast kalkyler då indata är för osäker 
och att det är för krångligt (Brorström et al., 2014). Han har dock sett siffror på 500 
miljoner kronor. Widén tycker inte att den siffran är tillräckligt tillförlitlig eftersom 
han anser att kalkylen inte är tillräckligt fullständig. Här behöver nog utföras en 
grundligare kalkyl innan man med säkerhet kan uttala sig om investeringskostnaden 
enligt vår mening.  
 
Enligt Widén kommer de löpande kapitalkostnaderna täckas med hjälp av någon form 
av förvaltningsavtal och hamnavgifter. Eftersom det verkar finnas stor osäkerhet kring 
vad hamninvesteringen kommer att kosta, så bör detta även påverka 
kapitalkostnadernas storlek. Att kapitalkostnaderna kommer att täckas med hjälp av 
någon “form” av avtal- och avgifter känns inte helt glasklart med tanke på att 
kapitalkostnaderna beror på den initiala grundinvesteringen. När ett Investeringsbeslut 
i infrastruktur tas, så medför det konsekvenser i form av framtida kostnader, vilket 
återspeglar sig i räntor, drift, underhåll och avveckling (Fjertorp, 2010). 
 
Osäkerheten som föreligger i investeringskalkyler handlar om de framtida 
betalningsflödena. För att få fram de kritiska värdena för betalningarna så kan en 
känslighetsanalys användas för att variera förutsättningarna (Brorström et al., 2014). 
Någon form av känslighetsanalys kan behöva göras i framtiden “men än så länge har 
ingen gjorts ska erkännas”. I vanliga fall finns inget behov av att göra 
känslighetsanalyser eftersom man mestadels arbetar med traditionella investeringar, 
så som skolor enligt Widén. Stadsutvecklingsprojektet är dock ingen traditionell 
investering utan är av en annan dignitet och storlek, vilket man har insett. Enligt 
Flyvbjerg, (2009) så karakteriseras infrastrukturprojekt som unika och av 
engångskaraktär, vilket gör att erfarenheter inom området saknas.  
 
Enligt (Bengtsson, 2006) så kan finansieringen vara ett problem eftersom 
investeringarna binder stora resurser under lång tid som skulle kunna användas i 
annan verksamhet. Widén anser att det finns en finansiell risk i 
stadsutvecklingsprojektet eftersom kommunen kommer bli tvungna att binda stora 
resurser, vilket i sin tur kommer att belasta likviditeten under en tid. Han menar att det 
är “risker som finns för stora kommunala investeringar, de kan i vissa fall hamna i 
skattebetalarnas knän”. Samtidigt så ska kommuner satsa i infrastruktur. Enligt 
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Fjertorp (2010) så är det yttersta målet för kommuner att skapa olika former av nytta 
för kommunens invånare. Invånarna i Varbergs kommun önskar nytta, samtidigt som 
de troligtvis vill veta vad kostnaden blir för dem. Bengtsson, (2006) menar att 
invånarna vill att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt. Om inte 
riskerna värderas och hanteras på ett korrekt sätt, så kan kostnaderna för dagens beslut 
om infrastruktur glida över på kommande generationer, utan att motsvarande nytta 
kommer dem i hand (Fjertorp, 2010). 
 
Enligt Fjertorp (2010) så påverkar en investering ett företags eller organisationens 
finansiella ställning i mindre eller högre grad. Brorström och al. (2014) redogör för 
RK-modellen som bygger på fyra viktiga aspekter ur ett finansiellt perspektiv. I 
Varbergs kommun har man ambitioner att stadsutvecklingsprojektet inte ska påverka 
den finansiella ställningen men Widén tror att den kommer påverka i början i form av 
högre finansiella kostnader. Detta kommer påverka hela RK- modellen i både resultat, 
kapacitet, risk och kontrollaspekten som vi ser det. Ambitioner är något bra enligt oss 
men samtidigt kan det vara svårt att blunda för siffror på 300 och 500 miljoner kronor 
och all den osäkerhet som föreligger i sammanhanget. Widén ser en “tuff” period 
fram till intäkterna kommer av försäljningen men tror samtidigt att projektet kommer 
leverera mervärde på sikt. Av tidplanen att döma, så är den ”tuffa” perioden lång. Den 
finansiella risken ökar ofta för projekt som tar lång tid att slutföra eftersom markands- 
och politiska förhållanden kan förändras mellan projektstart och färdigställande 
(Espinoza & Morris, 2013). Att projektet kommer leverera mervärde i ett långsiktigt 
perspektiv kan ses som troligt samtidigt som det kan ses som otydlig. Målen i icke 
vinstsyftande organisationer är ofta otydliga och relationen mellan kostnad och nytta 
är svårbedömd (Fjertorp, 2010). 

Risk ur ett Hamnperspektiv 
Widén ser vidare en finansiell risk att hamnverksamheten i framtiden kan förlora 
kunder eftersom verksamheten kommer att få bära större kostnader, vilket kan komma 
att återspegla sig i höjda priser på avtal. Enligt Hallgren (2002) så ger den finansiella 
risken upphov till risk för kapitalkostnadsförändringar, vilket bara ökar den operativa 
risken enligt (Dong, 2010). Dong (2010) menar att den bland annat kommer från 
efterfrågan på marknaden, marknadspriser, produktionsmängd samt konkurrens. Vid 
en investering görs en satsningen i nutid medan frukterna skördas under kortare eller 
längre period i framtiden (Yard, 2001). Var frukterna skördas i framtiden kanske är 
den fråga som är relevant i sammanhanget. Investeringen i hamnen har kanske har 
gett plats för nya odlingar som kan skördas i framtiden. Ogräset tar kanske över ett 
område men besprutas på ett annat. Som vi ser det, så bör man se hela 
stadsutvecklingsprojektet i sin helhet utan frikoppling av något delprojekt. Bengtsson 
(2006) menar att projekt är riskabla på grund utav lång planeringshorisont och 
komplexa samspel. 
 
Risk ur ett nytta & målperspektiv  
Enligt Widén så kommer utgifterna i början av projektet och intäkter i ett senare 
skede, vilket bygger på att Varberg som stad fortsätter att vara expansiv. Widén anser 
dock att exploateringsprojektet ska betala sig men framhåller att det finns andra 
“nyttor”, som att kommunen får fler skattebetalare. Enligt (Fjertorp, 2010) så skapas 
nyttor av tillgångar som inte är enkla att värdera i monetära termer. Trots att de nya 
skattebetalarna kanske inte ger så mycket i slutändan, så har kommunen ändå rollen 
som samhällsbyggare och ska tillhandahålla allmännyttig infrastruktur menar Widén. 
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Vi tolkar detta som att man nästan sätter likhetstecken mellan expansiv och 
befolkningstillväxt, vilket möjligen kan ses som lite tvetydigt med hänsyn till 
uttalandet om att skattebetalarna inte ger så mycket i ett långsiktigt perspektiv. Istället 
verkar det handla om att uppfylla målet, att tillhandahålla allmännyttig service till 
kommunens invånare. Enligt (Fjertorp, 2010) så förändras kommuners förutsättningar 
och villkor kontinuerligt samtidigt som infrastrukturen ligger fast. I och med detta så 
är det inte säkert att den framtida nytta som en investering förväntas uppfylla 
verkligen realiseras. Det kan vara viktigt att finna en balans så att inte kommunen 
behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem, som möjligen kan 
skapas av en enögd fokusering på ett mål.  
 
Risk med planering 
Widén tror att det finns ett flertal anledningar till varför kostnaderna generellt sett blir 
högre än väntat vid infrastrukturinvesteringar. En anledning är att det brister i 
planeringen, eftersom det uppkommer oförutsedda händelser. Detta är en utmaning 
eller en risk som Varbergs kommun står inför, att hinna planera och leverera i tid. 
Varbergs kommun har inte som vana att stå inför så här stora projekt, vilket är en stor 
utmaning. Avsaknaden av liknande projekt i historien gör planeringen ännu tuffare då 
en felplanering kan ligga till grund för ett framtida kostnadsöverdrag. Utmaningen 
kan skildras utifrån några av de karaktärer som Bengtsson (2006) beskriver för stora 
investeringar. De präglas av att vara unika, att vara av engångskaraktär och att 
erfarenheter inom området saknas. De är stora i relation till den organisation eller 
sektor där de genomförs, vilket innebär att resurser kan behöva tillföras utifrån. 

Risk med överoptimism 
Den andra anledningen till kostnadsöverdrag har med övertro att göra. Kommuner har 
tidigare haft en övertro på vad investeringarna kommer att generera enligt Widén. 
Flyvbjerg (2009) menar också att överoptimism är en av huvudförklaringarna till 
kostnadsöverskridanden. Att projekt blir dyrare än väntat är inte ovanligt. Det är 
förvånande att se hur sällan erfarenheter från genomförda projekt dokumenteras och 
analyseras. Stadsutvecklingsprojektet är unikt på många sätt men genom att använda 
erfarenheter från tidigare investeringar så kan möjligtvis risken reduceras. Det bygger 
i sin tur på att man använder erfarenheterna och att de har analyserats sedan tidigare. 

5.3 Analys Jan Malmgren 

Risk av beslut 
Malmgren menar att politiker måste våga ta beslut eller visa beslutsmodighet i 
specifika frågor trots att prioriteringen kan vara att lägga resurserna på till exempel 
barnomsorg. Att investera stora summor i ett projekt kommer aldrig särskilt lägligt. 
Flyvbjerg (2009) menar att beslutsfattande, planering och förvaltning oftast innehar 
flera aktörer med motstridiga intressen. Samtidigt som det finns motstridiga intressen 
så ska man prioritera mellan olika handlingsalternativ för att sedan kunna välja den 
investerings som bidrar mest till att uppfylla målet (Fjertorp, 2010). Alla 
investeringsbeslut delar tre viktiga egenskaper nämligen osäkerhet om framtida utfall, 
oåterkallelig och tidpunkten för genomförandet (Söderbaum, 2009). Prioriteringen 
verkar nödvändig om man vill genomföra ett mål på bekostnad av ett annat. Om målet 
är tvetydigt eller svårgreppbart, så bör beslutsituationen vara som Andersson (2008) 
påvisar; att åstadkomma en bestämd prestation med lägsta möjliga kostnad. 
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Risk med bristande erfarenhet 
För både inspiration och dra nytta av andras erfarenheter och lärdomar så har de flesta 
projekt som genomförts i närregionen granskats. Det är möjligt att förutsäga risk, 
baserat på erfarenheter från andra projekt enligt (Flyvbjerg, 2009). Det kan ses som en 
bra start att man granskar andra projekt för att få upp ögonen för risker som man kan 
avlägsna/hantera innan de uppkommer.  
 
Risk med exploatering av mark 
Det sista Malmgren tar upp är risken att det uppkommer oförutsedda kostnader som 
till exempel marksaneringar. Frågan är om marken egentligen är en oförutsedd 
kostnad eftersom man vet att marken till stora delar är förorenad. Oförutsedda 
kostnader eller händelser kan annars kopplas ihop med begränsningar i människors 
kunskap och information (Söderbaum, 2009). 
 
Risk ur ett finansieringsperspektiv 
Enligt Dhingra och al. (2013) så är många infrastrukturprojekt förknippade med 
betydande risker som härrör från bristande kunskap om framtida kostnads- och 
nyttoflöden. Det som går att utläsa från Malmgren är att han inte helt samstämmer 
med den förväntan som finns angående finansieringen av Stadsutvecklingsprojektet. 
Malmgren ser konsekvenser av att maximera intäkterna från exploateringen till 
hamnprojektet eftersom detta kan komma att påverka resurserna till exploateringen. 
Malmgren vill inte komma i en situation, där man måste ”tuffa” på de arkitektoriska 
kraven i förmån för att maximera intäkterna. Malmgrens roll i Varbergs kommun som 
samhällsplaneringschef anser vi avspeglar hans svar om att väga de arkitektoriska 
värdena högre än att maximera intäkterna. 
 
Risk ur ett nytta & målperspektiv  
Malmgren menar att “den viktigaste dialogen vi ska ha, är den med invånarna” 
Enligt Malmgren så vill man skapa något som de andra ”stora” städerna inte gör. 
Frågan är vad det är som man vill skapa som de andra stora städerna inte gör? Det 
yttersta målet för kommuner är att skapa olika former av nytta för kommunens 
invånare, vilket brukar utgöras av någon form av service. Målet i icke-vinstsyftande 
organisationer och därmed kommuner är ofta otydliga, där prestationer är svåra att 
mäta och relationen mellan kostnad och nytta svårbedömd (Fjertorp, 2010). 
Malmgren redogör inte för vad man vill skapa utan framför istället tillvägagångsätt 
man inte vill arbeta utefter. Arbeta som man gjorde i Göteborg på Södra Älvstranden 
vill man inte eftersom det endast blev frågor om “att försöka realisera intäkter och 
försöka balansera dessa mot kostnader och utgifter. Detta citat bör ses i sitt 
sammanhang och med andra glasögon än enbart ekonomens. Man bör komma ihåg att 
kommuner och stat även genomför och driver projekt som av lönsamhetsskäl inte 
skulle genomföras av privata intressen (Segelod, 1986). Det bör ändå ses som viktigt 
att försöka att balansera intäkter mot kostnader. För att de ekonomiska resurserna ska 
räcka till så krävs det att man prioriterar mellan olika alternativ. Detta är viktigt att 
göra så att man inte genomföra investeringar, som inte uppfyller målen, vilket i sin tur 
strider mot kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning (Fjertorp, 2010). 
 
Risk med planering 
Infrastrukturprojekt är riskabla eftersom de har en lång planeringshorisont och 
komplexa samspel Flyvbjerg (2009). Malmgren anser att projektet skapar problem 
eftersom det pågår under lång tid. Tid är pengar, därför kommer tidsplanen att vara 
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väldigt viktig. Han menar att man inte vet hur mycket intäkter projektet kommer att 
frambringa men är samtidigt säker på att det kommer intäkter. Det verkar finnas stor 
osäkerhet kring storleken på de framtida intäkterna, vilket gör det lättare att se 
problematiken med att projektet pågår under en lång tid ur den aspekten. Att intäkter 
kommer är en sak men när kommer dem och hur stora blir dem bör vara frågan i 
centrum. 
 
Risk med överoptimism 
Flyvbjerg (2009) menar att man måste anta värden på framtida och okända 
betalningar för att kunna genomföra en investeringskalkyl. Detta ser Malmgren som 
en utmaning eftersom det är icke-monetära värden som ska räknas av mot monetära 
värden, vilket betyder att man måste räkna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Han 
menar att stadsutvecklingsprojektet ska ses som en investering som kan räknas av mot 
ett förväntningsvärde av människors ”nytta”. Malmgren menar att “det kommer kosta 
mycket pengar men att det kommer resultera i så mycket mer”. Eftersom framtiden 
ofta är förknippad med osäkerhet och det är svårt att räkna på framtida intäkts- och 
nyttoflöden så kan det mycket väl vara så som Malmgren påstår. Det verkar finnas en 
stor optimism kring investeringen, vilket både kan vara bra och mindre bra. Flyvbjerg 
(2009) menar att en av tre huvudförklaringar till kostnadsöverskridanden är just 
överoptimism. Problemet med överoptimism är att beslut ofta baseras på 
vanföreställningar av optimism snarare än på en rationell vägning av vinster, förluster 
och sannolikheter. Man förbiser risken av misstag och felbedömningar. 

5.4 Analys Jan Johansson 

Risk med exploatering av mark 
Johansson tar upp markens beskaffenhet som en finansiell risk som kan komma att 
påverka framtida intäkter och kostnader. Att utreda betydande risker, som kan 
innebära förlust för en organisation kallas för riskhantering (Jarrow, 2007). Denna 
risk är relativt ”lätt” att identifiera men kanske svårare att hantera enligt vår mening.  
 
Risker ur ett finansieringsperspektiv 
Infrastrukturprojekt innebär vanligtvis stora initiala kostnader, de tar längre tid att 
slutföra och är beroende av framtida kassaflöden för att möta finansiella åtaganden 
(Dhingra et al., 2013). Johansson ser problem med att projekten inte ligger i fas med 
varandra ur ett kassaflödesperspektiv. Problematiken kan ses som befogat eftersom 
kostnaderna bland annat kan försämra likviditeten i fall det endast kommer in 
begränsade intäkter under samma tidperiod. Samtidigt så kan skattefinansiering 
användas, vilket innebär att investeringsutgiften kan betalas med hjälp av löpande 
skatteinkomster enligt (Bengtsson, 2006). Detta finansieringsalternativ skulle 
reducera likviditetsbelastningen och samtidigt reducera problemet som har att göra 
med tidsperspektivet av betalningsflöden. Samtidigt så är det politiskt känsligt att 
skattefinansiera, vilket bör tas med i sammanhanget. 
För hela stadsutvecklingsprojektet är dock Johansson relativt säker på att “projektet 
kommer innebära ökade kostnader för kommuninvånarna under en viss tid “. (Ibid) 
menar att finansiering av en investering alltid har två sidor. Dels ska den finansieras 
initialt och dels ska kapital- och driftskostnader finansieras löpande genom en rimlig 
prissättning. Johansson ser samtidigt en politisk risk i sammanhanget eftersom han 
inte tror att någon politiker kommer våga uttala sig om skattehöjning innan valet i år. 
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Risk ur ett hamnperspektiv 
En risk som Johnsson ser med stadsutvecklingsprojektet är på vilket sätt den nya 
stadsdelen utformas så att hamnverksamheten inte får “massa” restriktioner på sig. 
Detta är kanske inte är en risk som direkt kan hänföras till ett finansiellt perspektiv 
men indirekt så skulle den kunna påverka. Enligt Flyvbjerg (2009) så finns det många 
olika typer av risker som går att hänföra till en investering. Då alla har olika 
erfarenhetsbakgrund så varierar också bedömningen av risker och gränserna mellan 
det möjliga, kända och bedömbara (Segelod, 1986). Johansson ser en utmaning i att 
bygga hamnen på en reducerad yta samtidigt som den ska vara effektiv och “grön”. 
Enligt Dong (2010)  innebär operativ risk tre aspekter: marknad, produktionskostnad 
och produktionsteknik. Operativa risker beror bland annat på efterfrågan på 
marknaden, tillgång och priser av råvaror och produktkvalité. Johansson menar att 
man i farmtiden ska kunna klara en ökad efterfråga på en mindre yta. Om man inte 
klarar den ökade efterfrågan så kan det innebära att en utbyggnad måste genomföras, 
vilket kanske kan föra med sig merkostnader jämfört med i fall det hade planerats 
direkt enligt vår mening. Enligt Johansson så klarar inte hamnverksamhet av att bära 
en nyinvestering eftersom man idag har 150 miljoner kronor i kapitalkostnader, vilket 
är precis vad man klarar. Av tydligheten att döma, så måste någon “annan” bära de 
kommande kostnaderna för investeringen men vem som ska göra det uttalas inte.  
 
Risk med överoptimism 
Johansson menar att det även finns många “viljor” inblandade och att vissa människor 
enbart ser vad de vill se. Att man bara ser det man vill “se” kan möjligen ses som att 
man har motstridiga intressen, vilket Flyvbjerg (2009) ser som ett karaktäristiskt drag 
för infrastrukturprojekt. Detta kan i sin tur leda till kostnadsöverdag. 

5.5 Analys Helena Arnesten 

Risk med bristande erfarenhet 
Det är möjligt att förutsäga risk, baserat på erfarenheter från andra projekt enligt 
(Flyvbjerg, 2009). Arnesten berättar att involverade personer inom projektet har 
sonderat terrängen i andra kommuner. Det är förvånande att se hur sällan erfarenheter 
från genomförda projekt dokumenteras och analyseras (Flyvbjerg, 2009). Eftersom 
detta projekt är ett av de största i Varbergs kommuns moderna historia enligt 
(Varbergsposten, 2014) så anser vi det viktigt att man använder sig av både ny och 
tidigare kunskap och erfarenhet för att lyckas genomföra projektet på ett bra sätt. 
Osäkerhet, eller risk kan kopplas ihop med begränsningar i människors kunskap och 
information (Söderbaum, 2009) För att lyckas med ett projekt och därmed hantera 
riskerna så anser Segelod (1986) att man ska anskaffa bättre information om vad 
framtiden kan föra med sig och förstärka ledningsmässiga, materiella och finansiella 
resurser. Arnesten anser att erfarenhet och kunskap finns inom Varbergs kommun 
inom kort men ser samtidigt en risk med att förvaltningsavdelningen måste “stötta” 
upp med resurser som än så länge inte har tilldelats. För att uppnå en effektiv 
användning av resurserna, så krävs det att kommuner har kontroll över 
resursförbrukning och vad resurserna används till samt vilka effekterna blir enligt 
(Fjertorp, 2010). 
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Risk ur ett finansieringsperspektiv 
Arnesten har uppfattat finansieringen av stadsutvecklingsprojektet som tidigare 
respondenter och menar att finansieringen kommer att ske med hjälp av intäkterna 
från försäljning av den frigjorda marken. Vid en investering görs en satsningen i nutid 
medan frukterna skördas under kortare eller längre period i framtiden (Yard, 2001). 
Eftersom stadsutvecklingsprojektet är i början av processen, så vet man ännu inte om 
kommunen endast kommer att sälja mark eller om de kommunala fastighetsbolagen 
kommer “tilldelas” en del av marken. Med detta i baktanke så bör även skörden av 
frukt kunna variera i ett tidsmässigt perspektiv, om man endast utgår från ett monetärt 
sammanhang. 
 
Risken som Arnesten ser är att “pusslet” med finansieringen måste sättas ihop och 
vara trovärdigt, så att man inte “tror” för mycket. Från uttalandet så stärks både 
Arnestens tidigare uppfattning och vår uppfattning om osäkerheten som finns 
angående finansieringen ytterligare. Ett pussel för oss innebär små bitar, som 
sammansatt ska bli en form av karta eller modell, som illustrerar eller beskriver 
helheten, eller ett möjligt tillvägagångsätt. Än så länge verkar det dock bara vara ett 
“pussel”. För att se helheten och ge substans till ett beslut, så bör pusslet vara 
sammansatt för att anses vara trovärdigt. Andersson (2008) menar att investeringar är 
beslut vars konsekvenser sträcker sig över en lång tid. Om det saknas “pusselbitar” 
och därmed en fullständig lösning på finansieringen, så finns risken att man “tror”, 
vilket inte skapar ett långsiktigt förtroende enligt vår mening. 
 
Risk ur ett nytta & målperspektiv 
Arnesten menar att det kan finnas en delad syn på stadsutvecklingsprojektet mellan 
“oss” och delar av kommuninvånarna vilket är en risk. Arnesten vet av erfarenhet 
vilken utmaning det innebär att göra något som många tycker är bra och på vilket sätt 
man ska göra det. Enligt Fjertorp (2010) så är det yttersta målet för kommuner att 
skapa olika former av nytta för kommunens invånare. Nyttan brukar utgöras av någon 
slags service åt kommunens invånare. Eftersom den enskildes upplevda subjektiva 
nytta inte behöver motsvara den andras upplevda subjektiva nytta, så kan detta ses 
som en utmaning att skapa så stor nytta eller service för så många som möjligt. De 
projekt som blev mindre bra i Göteborg var när man där valde att involvera 
kommuninvånarna på ett otydligt sätt eftersom de medverkande inte ansåg att de fick 
vad som förväntades enligt Arnesten. Enligt Segelod (1986) så utformas ett projekt 
under såväl projekteringsfasen som under genomförandefasen. Under dessa faser så 
sker en avvägning mellan kostnader, tid och ambitionsnivå, vilket oftast sker intuitivt. 
Vanligtvis så utgör dessa parametrar restriktioner och olika intressenter kan ha olika 
syn på restriktionernas vikt. Arnesten ser risker och möjligheter i att utöka Varbergs 
stadskärna men tror samtidigt att kostnaden kommer att motsvara nyttan så länge man 
hanterar projektet på rätt sätt. Enligt Fjertorp, (2010) kan man oftast värdera resurser i 
monetära termer men ibland kan det vara komplext. Nyttan kan vara förknippad med 
större eller mindre osäkerhet. Att tro verkar enklare än att värdera enligt oss.  
 
Risk med planering 
Arnesten ser risker med att arbeta fram “rätt saker i rätt tid” med hänsyn till andra 
samarbetspartners. För att lyckas med detta så krävs det resurser i form av 
“mantimmar”, vilket i sin tur behöver samordnas för att minska den så kallade 
“bromsklosseffekten” enligt Arnesten. Hon menar att det är nu resurserna eller tiden 
måste läggas ner trots att man inte ser någon ekonomisk vinning av projektet på länge. 



47	  
	  

Vi tolkar Arnestens uttalande som att det verkar finns ett behov av mer resurser även 
om det inte direkt uttalas. Förutom resurser så underlättar det i allmänhet om man har 
effektivitet i en verksamhet enligt vår mening. Kommuners verksamhet är omfattande 
och ett krav som riktas mot dem är effektivitet i utförandet. Effektivitet innebär i detta 
sammanhang att så mycket bra verksamhet som möjligt ska genomföras med en så 
liten resursinsats som möjligt (Brorström et. al, 2014). 
 
Risk med överoptimism 
Som förvaltningschef Arnesten först ser det, så har marken ett högt värde eftersom 
den både är centralt belägen och havsnära. Denna uppfattning justerades dock av 
Arnesten, då hon anser att det finns personer inom kommunen som har mer 
information om frågan. Investerare eller beslutsfattare försöker under osäkerhet att 
förutsäga värdet på ett investeringsprojekt enligt (Espinoza & Morris, 2013). De 
organisationer som ansvarar för förvaltningen av projektet måste vara helt engagerad i 
projektet, när en investering genomförs (Andersson, 2008). Logiskt sett, så förstår nog 
Arnesten att marken kanske inte har så högt värde som uttalades men samtidigt så kan 
vi inte undanröja en tendens till överoptimism inför värdet. Överoptimism är en av 
förklaringarna till varför så många tidigare utförda infrastrukturprojekt har varit 
förenade med stora kostnadsöverdrag (Flyvbjerg, 2009) 

5.6 Resultat av Analys 

I resultatet önskar vi ge en samlad bild av vilka risker som finns i 
stadsutvecklingsprojektet och hur man kan hantera dem utifrån ett finansiellt 
perspektiv. Vi har utifrån analysen tolkat och strukturerat de olika riskerna för att 
underlätta för läsaren. I själva verket så har struktureringen varit komplex eftersom de 
olika riskerna korrelerar och beror på varandra i stor utsträckning. Nedan visas det 
första resultatet av analysdelen. Vi ser det som viktigt att påminna läsaren om att alla 
har olika erfarenhetsbakgrund, vilket gör att bedömningen av risker kan variera. Risk 
är därför svårt att prata om i objektiv mening enligt (Segelod, 1986).  
 
Widén 
Tys av risk Beskrivning av risk Riskhantering 
Exploatering av mark • Efterfrågan faller med tiden. • Överföra risk till en 

motpart. 
• Etappvis utbyggnad. 

Finansiering • Tvungna att binda stora resurser. 
• Stor osäkerhet kring vad 

hamninvesteringen kommer att 
kosta. 

• Känslighetsanalys. 
• Skatter. 
• Avtal- & hamnavgift. 

Hamnen • Större kostnader vilket ger lägre 
efterfrågan. 

 

Nytta & mål • Ej uppfylld nytta för 
kommuninvånarna. 

• Balans mellan nytta & 
kostnad 

Planering • Brister i planeringen. • God planering. 
Överoptimism • Projekt blir dyrare än väntat. • Undvika övertro. 
Tabell	  3:	  Resultat	  av	  analys	  Magnus	  Widén,	  egenkonstruerad	  
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Malmgren 
Tys av risk	   Beskrivning av risk	   Riskhantering	  
Beslut • Investera stora summor i ett projekt 

kommer aldrig särskilt lägligt. 
• Våga.  
• Beslutsmodighet. 

Bristande erfarenhet • Otillräckligt med kunskap. • Granskat andra projekt. 
Exploatering av mark • Oförutsedda kostnader som till 

exempel marksaneringar. 
 

Finansiering • ”Tuffa” på de arkitektoniska kraven 
i förmån för att maximera 
intäkterna. 

• Ej maximera intäkterna 
från exploateringen. 

Nytta & mål • Inte bara fokus på intäkter och 
kostnader 

• Ej uppfylld nytta för 
kommuninvånarna. 

• Fokusera mer på nyttan, 
Kommunikation. 

Planering • Pågår under lång tid, Tid är pengar. • Välplanerad tidsplan. 
Överoptimism • Kommer kosta mycket pengar men 

att det kommer resultera i så mycket 
mer. 

• Räkna på projektet ur ett 
samhällsekonomiskperspek
tiv. 

Tabell	  4:	  Resultat	  av	  analys	  Jan	  Malmgren,	  egenkonstruerad	  

Johansson 
Tys av risk	   Beskrivning av risk	   Riskhantering	  
Exploatering av mark • Markens beskaffenhet.  
Finansiering • Projekten ligger inte i fas med 

varandra ur ett 
kassaflödesperspektiv. 

• Skatter. 

Hamnen • Hamnverksamheten kan få “massa” 
restriktioner på sig. 

• Nya stadsdelen utformas 
med hänsyn till hamnen. 

Överoptimism • Vissa människor enbart ser vad de 
vill se. 

 

Tabell	  5:	  Resultat	  av	  analys	  Jan	  Johansson,	  egenkonstruerad	  

Arnesten 
Tys av risk	   Beskrivning av risk	   Riskhantering	  
Bristande erfarenhet • Otillräckligt med kunskap och 

erfarenhet. 
• Dra lärdom & erfarenhet av 

andra projekt. 
• Ökade resurser. 

Finansiering • Ej komplett fianasieringsplan.  
Nytta & mål • Ej uppfylld nytta för 

kommuninvånarna. 
• Tydlig kommunikation  

mot kommuninvånarna. 
Planering • Rätt saker i rätt tid. • Tillräckligt med resurser. 
Överoptimism • Högt värde på marken eftersom den 

både är centralt belägen och 
havsnära. 

• Personer med kunskap 
inom detta område ska 
hantera det. 

Tabell	  6:	  Resultat	  av	  analys	  Helena	  Arnesten,	  egenkonstruerad	  

5.7 Analys återkoppling av risker - Magnus Widén 

Från det första resultatet av analysdelen så gjordes ett urval av risker som vi ansåg 
som breda och relevanta. Dessa återkopplade vi med Ekonomichef Widén för att det 
är han som har ansvaret för den finansiella planeringen. Vår förhoppning var därför 
att få ett mer finansiellt perspektiv på hur man kan hantera riskerna. 
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Exploatering av mark 
Widén anser att man måste vara så försiktigt som möjligt när man värderar marken 
för att inte skapa större risker. Där fakta är osäkert, beslutskonsekvenser är höga samt 
där värden är osäkra måste riskbedömning vara centrum för beslutsfattandet 
(Flyvbjerg, 2003). Det är bra att vara försiktig men enligt oss så är det inte fullt 
tillräckligt. Eftersom värdet av marken är så betydelsefull för finansieringen så anser 
vi att kalkyler och analyser bör ligga till grund för värdering och hantering.  
I kommuner saknas oftast kalkyler då indata är för osäker och att det är för krångligt 
och Brorström och al. (2014) menar att det är bättre att göra kalkyler än att inte göra 
dem alls. 
 
Planering  
Enligt Widén så måste man undersöka hur mycket resurser som behöver tas ut de 
kommande åren. Han menar att man bör ta “höjd” för ökade driftkostnader de 
närmaste åren. Enligt Flyvbjerg (2009) så kan stora infrastrukturprojekt vara riskabla 
på grund av lång planeringshorisont och komplexa samspel. Mycket resurser kommer 
att behövas, vilket också behöver budgeteras. Budgeten är det som styr 
resursfördelningen inom kommunen (Brorström et. al., 2014). Det här projektet är 
både stort och komplext, vilket kommer innebära stor resursförbrukning och därmed 
stora kostnader. Widén är medveten om detta och har därmed identifierat en risk i 
planeringsstadiet. 
 
Finansieringen  
Enligt Widén så ska man hantera finansieringen så att man skapar så stor 
medborgarnytta till en så låg kostnad som möjligt. Enligt Fjertorp (2010) så är det 
yttersta målet för kommuner att skapa olika former av nytta för kommunens invånare. 
Nyttan brukar utgöras av någon slags service åt kommunens invånare. Målen i icke 
vinstsyftande organisationer är ofta otydliga, prestationer är svåra att mäta och 
relationen mellan kostnad och nytta är svårbedömd. Det verkar som att man måste 
hitta en balans mellan nytta och kostnad för att kunna hitta och hantera finansieringen. 
 
Enligt Bengtsson (2006) så kan den del i investeringen som inte täcks av intäkterna 
kan om politikerna önskar, täckas genom skatter. Widén är tydlig med att politikerna 
inte har någon ambition av att höja skatterna. Att det är ett valår i år kan mycket väl 
vara ett skäl till att politikerna uttalar sig på det här viset. Skattefinansieringen är 
kontroversiell och politiskt känslig, samtidigt som den ses som nödvändig (Sveriges 
byggindustrier, 2004). Widén garderar sitt svar och menar att det finns ett generellt 
skattehöjartryck samtidigt som det kan finnas ett behov på grund av investeringen. Ett 
konkret svar på frågan är svårt att ge om man saknar tillräcklig information, vilket 
man inte kan förutsätta att Widén ska ha i en planeringsfas. Samtidigt kan man ställa 
sig frågan var kapitalet ska tas ifrån för att genomföra stadsutvecklingsprojektet, om 
man önskar att bibehålla nuvarande standard i sektorerna.  
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5.8 Resultat av återkoppling  

I	  den	  här	  delen	  visas	  resultatet	  av	  de	  risker	  som	  vi	  återkopplade	  med	  Widén	  och	  
hur	  man	  kan	  hantera	  dem	  ur	  ett	  finansiellt	  perspektiv.	  
	  
Tys av risk Beskrivning av risk Riskhantering 
Exploatering av Mark 
 

• Efterfrågan faller med tiden 
• Markens beskaffenhet 
• Oförutsedda kostnader som till 

exempel marksaneringar. 

• Vara så försiktig som 
möjligt 

Finansieringen  
 
 

• Tvungna att binda stora resurser. 
• Stor osäkerhet kring vad 

hamninvesteringen kommer att 
kosta. 

• ”Tuffa” på de arkitektoniska kraven 
i förmån för att maximera 
intäkterna. 

• Projekten ligger inte i fas med 
varandra. 

• Ej komplett fianasieringsplan. 

• Skapa så stor 
medborgarnytta till en så 
låg kostnad som möjligt. 

• Skatter. 

Planering • Brister i planeringen.  
• Pågår under lång tid. 
• Tid är pengar. 
• Rätt saker i rätt tid. 

• Budgetera för en ökad 
driftkostnad de närmaste 
åren 

Tabell	  7:	  Resultat	  av	  återkoppling	  Magnus	  Widén,	  egenkonstruerad	  
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6 Slutsats 

I slutsatsen kommer studiens forskningsfråga och syfte att kopplas samman med en 
slutdiskussion. Utifrån diskussionen kommer fyra stycken slutsatser att dras. Här 
presenteras även vårt bidrag med studien och förslag på vidare forskning. 
    

• Vilka risker identifieras i planeringsfasen av stadsutvecklingsprojektet och hur 
hanterar man dessa ur ett finansiellt perspektiv i Varberg kommun? 

 
• Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka risker som finns i 

planeringsfasen av stadsutvecklingsprojektet i Varberg ur ett finansiellt 
perspektiv. Vi har även för avsikt att belysa hur riskerna kan hanteras i en 
kommunal kontext.   

6.1 Diskussion 

Det råder ingen tvekan om att det finns risker med stadsutvecklingsprojektet ur ett 
finansiellt perspektiv. Olika nyanser av risk ges ur olika perspektiv, vilket skildrar den 
kommunala kontexten. Det finns olika sätt att hantera risk på men de är inte alla som 
känns tillräckligt konkreta eller adekvata. Stora infrastrukturinvesteringar i en 
kommunal kontext är förenat med stor komplexitet, vilket gör det problematiskt att 
hantera risk. Anledningen är att man ska uppfylla målet med att tillhandahålla 
allmännyttig infrastruktur och därmed nytta. Samtidigt ska man upprätthålla kravet på 
ekonomisk hushållning, vilket kräver att man finner en balans mellan dessa aspekter.  
 
Vi anser att det är oundvikligt att inte ta risker om man vill uppnå en viss nytta. 
Nyttan är dock svår att värdera och kvantifiera i monetära termer, vilket ger utrymme 
för”tro” och visioner. I stadsutvecklingsprojektet ska nytta bland annat skapas med 
hjälp av de monetära intäkterna som genereras av markförsäljningen. Därför måste 
dessa intäkter inledningsvis baseras på nogranna självkostnadskalkyler, mer än på 
”tro”. Liksom intäkterna så måste kostnaderna baseras mer på kunskap och 
information för att historien inte ska upprepa sig, när det gäller stora 
kostnadsöverdrag i kommunala infrastrukturinvesteringar. Vid 
investeringsbedömning beräknas vanligen investeringens förväntade återbetalningstid 
och diskonteringen av investeringens betalningsflöde till en jämförande tidpunkt för 
lönsamhetsbedömning. De som får bära risken av att man ”tror” och inte vet är 
kollektivet, vilket gör det synnerligt viktigt att hantera risk på ett mer adekvat sätt. För 
att hantera risk måste de verktyg som finns användas i samband med de olika 
nyanserna av risk. I Varbergs kommun så inser man att detta är ett stort och unikt 
projekt. Det man måste inse är dock att man måste hantera det grundligare än 
traditionella investeringar. Vid traditionella investeringar utförs inga kalkyler 
eftersom man har tidigare erfarenhet av liknande projekt och dess kostnader. Trots 
detta så har det inte kunnat undgå oss att ett nyligen utfört projekt i Varbergs kommun 
blev dubbelt så dyrt som budgeterat.  
 
Stadsutvecklingsprojektet är dock bara i planeringsfasen och tanken verkar vara att 
upprätta kalkyler, vilket måste beaktas. I vår mening borde detta redan ha gjorts av en 
rad skäl. Det finns lite erfarenheter från liknande projekt i Varberg. Trots antaganden 
som behöver göras i en kalkyl, så kanske olika intäkts- och kostnadsalternativ kan 
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uppmärksammas. Utifrån detta så kan möjligen risken med intäkts- och 
kostnadsflöden hanteras och styras bättre, utefter de förutsättningar man har. I studien 
kan olika intressen och syn på projektet skönjas, vilket skapar olika förutsättningar för 
projektet med hänsyn till risk och nytta. Det finns olika nyanser av risk i den 
kommunala kontexten. Nyanserna som skildras visar sig tydligt genom 
respondenternas yrkesroll och intresse. Samhällsplaneringschef Malmgren är villig att 
ta större risker vad gäller kostnader och intäkter för att uppnå nytta för 
kommuninvånarna. Vi anser att han möjligtvis fokuserar för mycket på nyttan i det 
här enskilda projektet i förmån för kommunens ekonomiska ansvar. Denna syn ger 
höga arkitektoniska förutsättningar men försämrar förutsättningarna för 
finansieringen, vilket istället kan skapa ”onytta” för både kommunen och invånarna i 
ett långsiktigt perspektiv. Vi anser att Widén har en annan syn eftersom han inte 
”tummar” på det ekonomiska ansvaret i förmån för nyttan. Denna syn skapar bättre 
förutsättningar för en finansiering med lägre risktagande. För att skapa den nytta, som 
stadsutvecklingsprojektet har potential till, måste riskerna med finansieringen och 
nyttan hanteras i samklang.  
 
Nedan presenteras en sammanfattning av diskussionen i en rad punkter som avser de 
bidrag vi lämnar med studien.  
 
 

• Stora infrastrukturinvesteringar i en kommunal kontext är förenat med stor 
komplexitet, vilket gör det problematiskt att hantera risk. 
 

• Nytta eller nyttor kan baseras på ”tro” men intäkter och kostnader bör 
baseras på mer, såsom kunskap och information. 

 
• För att uppmärksamma, styra och hantera intäkterna och kostnaderna så kan 

investeringskalkyler fungera som ett bra verktyg. Både för att få en mer 
överskådlig bild men samtidigt för att se variationen av olika riskalternativ.  
 

• Det finns olika nyanser av risk i en kommunal kontext och de måste hanteras i 
samklang för att stadsutvecklingsprojektet skall nå sin fulla potential. 

6.2 Allmänt bidrag 

Det övergripande bidraget som den här studien lämnar är hur komplext det kan vara 
att planera och genomföra stora infrastrukturinvesteringar i en kommunal kontext 
med hänsyn till risk och dess hantering. Komplexiteten ligger i att balansera nytta, 
risk och ekonomi. Studien skildrar även olika synvinklar och nyanser av risk utifrån 
vilken yrkesroll man har inom en kommunal kontext. Studien har också för avsikt att 
åskådliggöra och föra fram risker och dess hantering i ljuset av stadsutvecklingens 
planeringsfas. 

 

 

 



53	  
	  

 6.3 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha avslutat vår forskning om riskerna i stadsutvecklingsprojektet och hur 
man kan hantera dessa ur ett finansiellt perspektiv, så ser vi stora möjligheter till 
fortsatt och framtida forskning. Stadsutvecklingsprojektet var i planeringsfasen när 
denna forskning utfördes. Forskningar liknande denna forskning skulle kunna göras 
djupare och än mer grundligt om man delar upp stadsutvecklingsprojektet i de tre 
projekten som det består av. Här finns det troligtvis gott om information att hämta i 
framtiden.  
 
Det som vi ser som det mest intressanta för framtida studier är om man kan bygga 
studierna mer runt olika ekonomiska beräkningar. I dagsläget har inga kalkyler eller 
beräkningar upprättats. När Varbergs kommun har kommit längre fram i projektet så 
kommer kostnaderna och möjligtvis intäkterna att vara mer precisa, vilket gör det mer 
intressant att lägga fokus på kalkyler och beräkningar i studien. Även om man delar 
upp stadsutvecklingsprojektet i tre delprojekt, så kommer man att kunna göra 
forskning som bygger på de kalkyler och beräkningar som troligtvis uppkommer i 
framtiden för respektive projekt. 
 
Genom studien så har koncentrering och fokus varit på att undersöka risker i en 
kommunal kontext. En möjlighet vore att byta perspektiv och undersöka vilka 
möjligheter som en infrastrukturinvestering skulle kunna skapa. Detta skulle kunna 
skildras utifrån en kommun, samhälle eller invånarperspektiv. Vi anser att en sådan 
studie skulle vara intressant samtidigt som den skulle kunna skapa ytterligare 
förståelse för vår studie.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor – Magnus Widén 

• Berätta lite grann om din position i Varbergs kommun? 
 

• Hur kommer du att vara involverad i stadsutvecklingsprojektet? 
 

• Hur har politikerna tänkt om finansieringen av de olika projekten?  
o Hur ser du själv på det? 

 
• Hur kan man bedöma risken i samband med stadsutvecklingsprojektet?  

o Det är ju ett ganska knepigt begrepp, så vi undrar om du kan ge oss en 
förklaring hur kommunen i allmänhet brukar tänka?  
 

• Vilka risker ser du själv med projektet? 
o Varför just de? 
o På vilket sätt är de risker? 

 
• Hur hanterar man riskerna i projekten? 

 
• Vilka ser man som de största utmaningarna för Varbergs kommun i 

stadsutvecklingsprojektet?  
o Vilka ser du? 

 
• Ser du några risker ur ett finansiellt perspektiv med att projekten löper under 

en såpass lång tid som de kommer göra? Ja/ Vilka i så fall?- -Nej/Varför?  
 

• Vad kan det innebära för kommunen på sikt?  
 

• Finns det tillräckligt med kunskap och erfarenhet av liknande investeringar 
och hur har man hanterat risk tidigare? 
 

• Vad bedömer du att stadsutvecklingsprojektet kommer att påverka den 
finansiella situationen för Varbergs kommun?  
 

• När man ska räkna på investeringen, hur går det till? 
 

• Använder man någon kalkylmetod? 
 

• Hur värderar Varbergs kommun marken? 
 

• Har någon inventering av förorenad mark gjorts? 
 

• Vad tror du att projektet kommer innebära för Varbergs som stad?  
 

• Hur är det tänkt, ska kommunen bara sälja marken eller ska man även bygga 
och hyra ut samt förvalta? 

 
• När det gäller medfinansieringsavtalet, hur fungerar det?  

o Kommer kommunen låna av sig själva eller en extern part?  
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• Vad bedömer man att värdet är på marken? 
 

• Kommer man låna upp för hamnprojektet?  
 

• Hur hanterar man kapitalkostnader och svängningar av räntan?  
 
Återkoppling 

• Hur kan man hantera följande risker från ett finansiellt perspektiv? 
o Exploateringen av marken? 
o Planeringen? 
o Finansieringen? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor – Jan Malmgren  

• Berätta lite grann om din position i Varbergs kommun? 
 

• Hur kommer du att vara involverad i stadsutvecklingsprojektet? 
 

• Hur har politikerna tänkt om finansieringen av de olika projekten?  
o Hur ser du själv på det? 

 
• Hur kan man bedöma risken i samband med stadsutvecklingsprojektet?  

o Det är ju ett ganska knepigt begrepp, så vi undrar om du kan ge oss en 
förklaring hur kommunen i allmänhet brukar tänka?  
 

• Vilka risker ser du själv med projektet? 
o Varför just de? 
o På vilket sätt är de risker? 

 
• Hur hanterar man riskerna i projekten? 

 
• Vilka ser man som de största utmaningarna för Varbergs kommun i 

stadsutvecklingsprojektet?  
o Vilka ser du? 
 

• Det här projektet är ju både stort och komplext- Har ni undersökt något hur 
andra kommuner har gjort vid sådana här stora investeringar? 
 

• Ser du några risker ur ett finansiellt perspektiv med att projekten löper under 
en såpass lång tid som de kommer göra? Ja/ Vilka i så fall?- -Nej/Varför?  
 

• Vad kan det innebära för kommunen på sikt?  
 

• Finns det tillräckligt med kunskap och erfarenhet av liknande investeringar 
och hur har man hanterat risk tidigare? 
 

• Hur värderar Varbergs kommun marken? 
 

• Har någon inventering av förorenad mark gjorts? 
 

• Vad tror du att projektet kommer innebära för Varbergs som stad?  
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Bilaga 3. Intervjufrågor – Jan Johansson 

• Berätta lite grann om din position i Varbergs kommun? 
 

• Hur kommer du att vara involverad i stadsutvecklingsprojektet? 
 

• Hur har politikerna tänkt om finansieringen av de olika projekten?  
o Vad vet du om det? 
o Hur ser du själv på det? 

 
• Hur kan man bedöma risken i samband med stadsutvecklingsprojektet?  

o Det är ju ett ganska knepigt begrepp, så vi undrar om du kan ge oss en 
förklaring hur kommunen i allmänhet brukar tänka? 
 

• Vilka risker ser du själv med projektet? 
o Varför just de? 
o På vilket sätt är de risker? 
 

• Hur hanterar man riskerna i projekten?  
 

• Vilka ser man som de största utmaningarna för Varbergs kommun i 
stadsutvecklingsprojektet?  

o Vilka ser du? 
 

• Vad kan det innebära för kommunen på sikt?  
o Kan det påverka kommuninvånarna? På vilket sätt? 

 
• Ser du några risker ur ett finansiellt perspektiv med att projekten löper under 

en såpass lång tid som de kommer göra? Ja/ Vilka i så fall?- -Nej/Varför?  
 

• Finns det tillräckligt med kunskap och erfarenhet av liknande investeringar 
och hur har man hanterat risk tidigare? 

 
• Vad bedömer du att hamnprojektet kommer att påverka den finansiella 

situationen för Hallands hamnar Varberg?  
 

• Medför Södra Cells investering på 4 miljarder att det kommer att exporteras 
mer från hamnen och på så sätt få mer intäkter. 

 
• Vad tror du att projektet kommer innebära för Varbergs kommun som stad och 

invånare? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor – Helena Arnesten 

• Berätta lite grann om din position i Varbergs kommun? 
 

• Hur kommer du att vara involverad i stadsutvecklingsprojektet? 
 

• Hur har politikerna tänkt om finansieringen av de olika projekten? 
o Hur ser du själv på det? 
o Vad vet du om det? 

 
• Hur kan man bedöma och hantera risken i samband med 

stadsutvecklingsprojektet? 
o Det är ju ett ganska knepigt begrepp, så vi undrar om du kan ge oss en 

förklaring hur kommunen i allmänhet brukar tänka. 
 

• Vilka risker ser du själv med projektet? 
o Varför just de? 
o På vilket sätt är de risker? 

 
• Vilka ser man som de största utmaningarna för Varbergs kommun i 

stadsutvecklingsprojektet?  
o Vilka ser du? 

 
• Vad kan det innebära för kommunen på sikt?  

o Kan det påverka kommuninvånarna? På vilket sätt? 
 

• Hur hanterar man riskerna i projekten?  
 

• Finns det tillräckligt med kunskap och erfarenhet av liknande investeringar 
och hur har man hanterat risk tidigare? (För att kunna genomföra projektet) 
 

• Har du tidigare erfarenhet från likanande projekt? 
o Vad tar du i så fall med dig? 
o Hur har man gjort i föregående projekt? 

 
• Har någon inventering av förorenad mark gjorts? 

 
• Vad bedömer du att stadsutvecklingsprojektet kommer att påverka den 

finansiella 
situationen för Varbergs kommun? 

 
• Vad tror du att projektet kommer innebära för Varbergs som stad? 

o Kommer kostnaden att motsvara nytta? 
 


