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Vi vill också tacka vår handledare Arne Söderbom som kommit med hjälpande kritik och nya 

idéer som kommit till nytta.  

En stort tack också till alla opponenter som bidragit med vägledningen genom skrivandet av 

denna studie. 
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Sammanfattning  

Titel: Västerport i Varberg 

Författare: Louise Eklund och Marcuz Eklund 

Handledare: Arne Söderbom 

 

Bakgrund: Varbergs kommun står inför en stor förändring av infrastrukturen i staden, genom 

ett projekt som kallas för stadsutvecklingsprojektet. Projektet är indelat i tre delprojekt och 

består av hamnprojektet, tunnelprojektet och sist exploateringen av den nya stadsdelen. 

Stadsdelen kommer att heta Västerport och är en konsekvens av att Varbergstunneln slutförs 

och Farehamnens flytt. Detta eftersom den nya stadsdelen planeras att exploateras där den 

nuvarande hamnen är idag. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Varbergs kommun använder 

sig av reala optioner vid planeringsfasen av den nya stadsdelen Västerport. Vi kommer också 

analysera vilka investeringar som planeras att göras vid exploateringen av Västerport och 

vilka miljöaspekter som behövs ta hänsyn till.  

Forskningsfråga: Hur använder Varbergs kommun reala optioner vid stadsplaneringen av 

Västerport? 

Metod: Denna studie är en kvalitativ studie där tolkning har varit centralt. Vi har utgått från 

det hermeneutiska synsättet då tolkning har skett genom studien. Empirisk data är insamlad 

genom personliga intervjuer och uppföljning via e-post. Undersökningsmetoden i studien har 

varit av en utforskande karaktär, därför är studien kategoriserad som en explorativ 

undersökning. 

Resultat: Resultatet från denna studie visar att investeringarna i den infrastruktur i samband 

med Västerport kan bidra till att Varberg blir en attraktivare stad. Investeringarna som 

planeras att göras i Västerport innehåller dock en del osäkerheter i form av miljöaspekter. 

Reala optioner är ett okänt begrepp inom Varbergs kommun men trots detta används strategin 

indirekt av kommunen för att minska osäkerheter och arbeta flexibelt. 

 

Nyckelord: Reala optioner, stadsplanering i kommun, investeringar, miljöaspekter  



 

 

Abstract   

Title: Västerport in Varberg 

Authors: Louise Eklund and Marcuz Eklund 

Advisor: Arne Söderbom 

 

Background: Varberg Municipality is facing a major change in the infrastructure of the city, 

known as the urban development project. The project is divided in three parts and consists of 

the port project, the tunnel project and finally the exploitation of the new district. The district 

will be named Västerport and is a consequence of the completing of the Varberg tunnel and 

the Fare port relocation. This is because the new district planned to be exploited where the 

current port is today. 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how the municipality of 

Varberg use of real options in the planning phase of the new district Västerport. We will also 

analyze which investments are planned to be made in the exploitation of Västerport and the 

environmental aspects required to take into account. 

Questions of interest:  How do the municipality of Varberg use real options in town planning 

of Västerport? 

Method: This study is a qualitative study which interpretation has been central. We have 

started from the hermeneutic approach when interpretation has been done by the study. 

Empirical data is collected through personal interviews and follow-up via email. The survey 

methodology in the study were of an exploratory nature, therefore, the study is categorized as 

an exploratory study. 

Conclusion:  The results of this study show that investment in infrastructure linked to 

Västerport can help Varberg to a more attractive city. The investments planned to be made in 

Västerport however, contains some uncertainties in terms of environmental aspects. Real 

options is an unknown concept in the municipality of Varberg but despite this strategy is used 

indirectly by the municipality to reduce uncertainties and to work flexibly. 

 

Keyword: Real options, urban planning in the Municipality, investment, environmental 

aspects  
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1 Inledning 
I inledningen kommer vi presentera den bakgrund som ligger till grund för 

problemdiskussionen. I problemdiskussionen bearbetas bakgrunden och lyfter fram vad 

studien kommer innefatta. Slutledningsvis leder problemdiskussionen till vår forskningsfråga. 

Därefter förklarar vi vad syftet är med denna studie. 

1.1 Introduktion  
Vi har valt att skriva om Varberg och deras stadsutvecklingsprojekt för att vi båda är uppväxta 

i Varberg. Nu när kommunen står inför stora förändringar av strukturen ville vi utforska 

djupare i vad som händer. Vi har valt att rikta in oss på stadsplanering i Varbergs kommun, 

reala optioner och investeringar. Anledningen är att begreppen är spännande, men även för att 

förstå hur stadsutvecklingsprojektets delprojekt Västerport kommer att exploateras.   

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Varbergs kommun  
Varbergs kommun står inför stora förändringar av stadsstrukturen. 2010 antog kommunen 

översiktsplanen som visar vägen för hur kommunen ska gestaltas (Varbergs kommun, 2013). 

Denna visar var bostäder och verksamheter ska placeras. Varbergs översiktsplan ska svara på 

frågan: var är det lämpligt att bygga nytt?  Denna översiktsplan har sedan delats ner i en 

bebyggelsestrategi. I byggelsestrategin visas hur kommunen ska gå tillväga vid bebyggelsen. 

För att visa när Varbergs kommun ska bygga ut har en tätortsöversikt med prioriterad 

utbyggnadsordning skrivits. Ett prioriterat mål för kommunen är att antalet nyproducerade 

bostäder ska öka (ibid.). 

1.2.2 Stadsutvecklingsprojektet i Varbergs 
kommun 

Stadsutvecklingsprojektet har tre stora projekt vilket 

illustreras i figur 1, dessa är : 

- Varbergstunneln  

- Farehamnen  

- Västerport - Västra centrum 

Regeringen beslutade 2013 att genomförandet av 

Varbergstunneln kunde starta. Med detta beslut 

öppnades möjligheter för tillväxt i Varbergs kommun 

(Varbergs kommun, 2013).  

1.2.2.1 Varbergstunneln  
Mellan de svenska städerna Göteborg och Lund finns en av de viktigaste järnvägarna i landet, 

den så kallade västkustbanan (Trafikverket, 2014). Den är viktig för att den berör många 

människor och gods. Detta för att de ska kunna transporteras på ett enkelt, effektivt och 

miljömässigt sätt. Bygget har pågått sedan 1980-talet då banan stegvis byggts ut från 

enkelspår till dubbelspår. 85 % av banan är utbyggd, det som bland annat kvarstår är sträckan 

mellan Varberg och Hamra. Trafikverket planerar åtgärder som gör att även denna sträcka ska 

bli dubbelspårig (ibid.).  

Varbergstunneln  projektet  innebär att dagens station ska flyttas från där den står idag, från 

centrum till strax norr om centrala Varberg. Regeringen meddelande 2013 ett 

tillåtlighetsbeslut för Varbergstunneln vilket skapade stora möjligheter för Varberg (Varbergs 

Figur 1: Stadsutvecklingsprojektets tre 

projekt. (Varbergs kommun, 2015) 
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kommun, 2013). Tågrälsen kommer att byggas ut till dubbelspår samtidigt som en 3 km lång 

tunnel ska byggas under marken. När allt är klart kommer det att bli lättare att pendla då fler 

tåg kan köra. Dessutom kan cykel- och gångbanor utvecklas vilket skapar en mer levande 

stadskärna. Bygget startar 2019 och beräknas stå färdigt 2024. (ibid.) 

1.2.2.2 Farehamnen  
En annan del av stadsutvecklingsprojektet är att flytta hamnen i Varberg längre nordväst. I 

nuläget är hamnen belägrad i centrala Varberg. Flytten kommer att ske genom att flytta den 

nordväst ut mot Getterön i Varberg  (Hallands hamnar). Varberg har sedan länge varit en 

ledande hamn i Sverige för export av sågade trävaror. Utöver trävaror kan import och export 

ske av bland annat pappersmassa, flis och massaved (ibid.). 

Den nya hamnen Farehamnen ska skapa fler möjligheter för utveckling i Varberg. Målet med 

att flytta hamnen är att den ska bli modern, effektiv och grön. En så miljövänlig hamn som en 

hamn kan bli (Varbergs kommun, 2015). 

 

1.2.2.3 Västra centrum - Västerport 
När stationen är flyttad från den centrala delen av Varberg och flytten av hamnen har startat  

kommer kommunen ha en markyta i centrala Varberg där den nya stadsdelen ska växa fram. I 

figur 2 visas de område där Västerport ska placeras. Västerport är namnet på Varbergs nya 

stadsdel som kommer tillhöra västra centrum. Namnet är framröstat av medborgarna i 

Varberg (Varbergs kommun, 2013). Västerport kommer att ligga centralt i Varberg, nära till 

havet, centrum, Campus Varberg, stationen, restauranger med mera (ibid.). Ännu vet 

kommunen inte hur stadsdelen kommer att se ut men vissa beslut är tagna: området ska bidra 

till en hållbar och attraktiv stad och dessutom ska den vara öppen och tillgänglig för alla 

(Varbergs kommun, 2015). 

En del i projektet är också att bygga ut dagens strandpromenad som går från Apelviken till 

Varbergs fästning och förlänga den enda ut till Getterön i Varberg (Varbergs kommun, 2013). 

Figur 2: Nya stadsdelen Västerport, Västra centrum (Varbergs 

kommun, 2015) 
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1.2.3 Medborgardialogen och stadsutvecklingsprojektet 
När Varbergs tågstation och hamnen är flyttad kommer ett markområde bli frigjort för 

kommunen att bygga på (Varbergs kommun, 2014). Kommunen har valt att bjuda in 

invånarna i Varberg till dialog och samverkan tidigt i processen för planera hur Varberg ska 

formas och vad det nya området ska innehålla. Kommunen har haft 900 samtal genom social 

media och möten för att samla in information. Resultaten har sammanställts till en utställning 

där önskan för Västerport är: 

- Att området ska bli en varierad och blandad stadsdel. Det ska blandas olika funktioner, 

bostadsformer, bebyggelse och grönområden. 

- Att kommunen ska ta ett helhetsgrepp över stadens trafiksituation som påverkar 

människors vardagsliv. Där ingår bland annat att Västerport ska uppmuntra till en 

hållbar livsstil och att området ska vara tillgängligt för alla. 

- Att hav och grönska får en central roll i stadsmiljön och att miljö- och klimatfrågor tas 

med i planeringen (ibid.). 

1.2.4 Vision 2025 - Varberg västkustens kreativa mittpunkt 
Vision 2025 startade som projekt 2011 då politiker, medborgare, förvaltningar och 

kommunägda bolag kom fram till en ny gemensam riktning för kommunen (Varbergs 

kommun, 2013). Kommunen ska fram till 2025 arbeta för att nå målet att vara västkustens 

kreativa mittpunkt. I och med projektet skapas förutsättningar för tillväxt i kommunen och en 

enastående livsmiljö. I bebyggelsestrategin föreslås idéer på projekt för att utvecklas mot 

västkustens kreativa mittpunkt. Hållbarhet och delaktighet har varit nyckelord för både 

stadsutvecklingsprojektet och vision 2025, under förloppet kommer medborgarna få sitt ord 

sagt genom medborgardialoger (ibid.). 

1.3 Problemdiskussion  
Stadsutvecklingsprojektet är i planeringsfasen för Farehamnen, Västerport och delvis 

Varbergstunneln. Att veta hur framtiden ser ut är svår att förutse, den är osäker och 

marknaden ändras ständigt (Xie, 2009).  

När både Farehamnen är flyttad och Varbergstunneln är färdigställd är det Västerport som 

kommer ligga i fokus. Kommunen har valt att dela in hela stadsutvecklingsprojektet i mindre 

delar vilket leder till att projektet kan fortsätta framåt. Enligt Tonnquist (2014) behövs 

anpassningar efter förändringar och nya krav hanteras under processen i ett projekt. När 

Varbergstunneln börjat byggas 2019 behövs mer djupgående planering kring Farehamnen och 

Västerport.  

En osäkerhet i och med att Västerport är i planeringsfasen är att kommunen inte fastställt hur 

infrastrukturen ska se ut i den nya stadsdelen. Den mark som frigörs kommer Varbergs 

kommun kunna exploatera hur de vill. Fjertorp (2010) berättar att Sveriges kommuner 

ansvarar själva ansvarar för den lokala infrastrukturen som gator och vägar, parker, 

avfallshantering samt vatten- och avloppsledningsnät. Med avsikt att skapa service för 

invånarna gör kommunerna omfattande investeringar varje år. Utifrån kommunernas knappa 

resurser och deras förutsättningar behöver investeringsverksamheten utformas. Investeringar 

behöver planeras, genomföras och följas upp, allt uppsatt från de mål som kommunen har 

med olika investeringar. En prioritering krävs av kommunen då resurserna som finns är 

begränsade. Kommuner med hög befolkningstillväxt har en högre prioritet av att investera i 

servicekapaciteten än kommuner med mindre befolkning. Det generella målet med 

investeringar i infrastruktur är att nyttan av investeringen ska vara av långsiktig karaktär 

(ibid.). 
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Framtiden kan ej förutspås men betydelsen av bra planerad infrastruktur kan göra en stad 

attraktiv. Hur kan Västerport bli en attraktiv plats i Varberg?  

Vid planeringsfasen av ett projekt uppstår vissa osäkerheter. En aspekt kan vara en ökande 

eller minskande befolkningstillväxt. Ett ökande av befolkningstillväxten i Varberg skulle 

medföra att kommunen måste kunna tillgodose befolkningen med bostäder (Varbergs 

kommun, 2013). Varbergs kommun är en växande kommun där befolkningen har ökat med 1-

5,5 % per år under hela 2000-talet. Det sker mest ökning kring stadsområdet och i de kustnära 

tätorterna (ibid.). Idag är Varberg en av tio av Sveriges kommuner som växer mest i 

förhållande till sin befolkningsmängd. Hösten 2013 blev Varberg utsedd till en 

"superkommun" av tidningen Dagen samhälle (Varbergs kommun, 2015). Superkommun 

definieras som kommuner som har ökat sin befolkning mer än riket som helhet de senaste 10 

åren, (över 7 %). 2013 kvalificerades 54 kommuner i Sverige som superkommuner 

(Granestrand, 2013). 2014 hade Varbergs kommun 60422 invånare (Statistiska centralbyrån , 

2015). Prognoserna visar att Varberg kommer fortsätta i en positiv befolkningsutveckling 

(Varbergs kommun, 2013). I och med denna prognos innebär det att Varbergs kommun måste 

kunna tillgodose människor med bostäder. Det är viktigt för Varbergs kommun att kunna 

motsvara de behov av bostäder som inträffar i samband med befolkningsökningen. Detta har 

dock inte varit fallet de senaste åren då bostadsbrist uppstått i kommunen. I sin tur hämmar 

detta Varbergs tillväxt vilket kommunen nu ska försöka åtgärda (ibid.). För att inte hämma 

tillväxten krävs det att innerstaden behöver blir mer tätbyggd av både bostäder och 

arbetsplatser (Varbergs kommun, 2013). Minst 350-400 nya bostäder per år bör byggas för att 

kunna motsvara efterfrågan på bostäder (ibid.). Det kommunägda bolaget Varbergs bostad har 

ungefär 5000 lägenheter i Varberg. Enligt VD:n Ulf Hofstedt har bolaget som mål att bygga 

50 nya lägenheter per år de kommande tio åren (Oscarson, 2013).  

En ökande befolkningstillväxt ställer krav på utformandet av en bra infrastruktur. Hur 

kommer Varbergs kommun inkludera detta i utförandet av Västerport? 

En tredje aspekt som blir osäker vid genomförandet av Västerport är miljöproblem. 

Översiktsplanen som Varbergs kommunen har framtagit riktar sig mot ett långsiktigt 

tidsperspektiv där målet är att skapa en hållbar utveckling (Varbergs kommun, 2010). Den 

hållbara utvecklingen innefattar både ekonomisk och social hållbarhet. Tidsperspektivet för 

översiktsplanen är uppsatt och ska löpa fram till 2030 (ibid.). I samband med Riokonferensen 

1992 har kommuner i Sverige beslutat att arbeta lokalt med hållbar utveckling (FN-Förbundet, 

2012). För att skapa en attraktiv stad enligt Andersson, Mandell och Wilhelmsson (2014) 

behöver olika slags miljöproblem hanteras. Havsnivåhöjning, förorenad mark och buller är 

problem som kan uppstå och som måste åtgärdas för att kunna investera i infrastruktur. 

Havsnivåhöjningen är ett problem kan uppstå i Varbergs kommun då Varberg är placerad vid 

Sveriges västkust. Västerport kan visa sig ligga under förorenad mark då området idag har 

legat i ett industriområde.  

Det finns aspekter som kan vara av osäkerhetskaraktär och bör åtgärdas innan 

infrastrukturinvesteringar kan göras. Problem som kan uppstå vid infrastrukturinvesteringar 

är olika miljöaspekter. Vilka miljöaspekter kan påverka utförandet av Västerport? 

Investeringar i infrastruktur kräver kapital, företag eller organisationer vet om att 

investeringar kostar pengar. Företag upprättar budgetar varje år för att se över utgifter och 

inkomster som sker under den period företaget avser att mäta (Damodaran, 2002). En 

kassaflödesanalys visar de inbetalningar och utbetalningar som ett företag har under året. Vid 

ett positivt kassaflöde kan slutsatsen dras att företaget har gått med vinst. Överskott i kassan 

leder till att nya investeringar kan vara ett alternativ (ibid.). 
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Västerport är i dess planeringsfas men behöver ändå planeras ekonomiskt hur projektet ska 

gå ihop. Vilka investeringar är planerade att utföras i Västerport? 

Som ovan finns det flera orsaker som innebär att investeringar i framtiden sker med viss 

osäkerhet. Ett verktyg för att hantera osäkerhet är användandet av reala optioner (Reed & 

Storrud-Barnes, 2010). Reala optioner var från början en akademisk teori som idag används 

som verktyg av ledningar i olika beslutstaganden. Verktyget har visats sig vara användbar vid 

investeringsbeslut då reala optioner innefattar flexibilitet i besluten (ibid.). Flexibiliteten blir 

mer värdefull om osäkerheten vid investeringar är stor (Brealey, Myers, & Allen, 2011). 

Framtiden är osäker, de investeringsbeslut som tas idag innebär inte alltid ekonomiska 

fördelar i framtiden. Ledningen i företag tar beslut om investeringar. Ett alternativ kan vara 

om en investering visar sig vara lyckad kan investeringen utökas till ett större projekt. Visar 

det sig däremot att investeringen inte är lyckad så kan alternativet vara att projektet inte 

fullföljs helt. Ett sista alternativ är att överge projektet (ibid.). Detta typ av tankesätt är vad 

reala optioner omfattar. 

Det finns flera typer av reala optioner. Fyra typer är stegvisa investeringar, skjuta upp 

investeringar, tillväxt/expansionsoptioner och option att överge (Brealey et al.,  2011). 

Grunden i alla reala optioner är att osäkerhet behandlas med flexibilitet (Trigeorgis, 2005).  

Reala optioner är ett verktyg som behandlar osäkerhet genom att vara flexibel vid 

investeringsbeslut. Vilka reala optioner används vid utförandet av Västerport? 

Det framgår att reala optioner kan användas vid olika investeringsbeslut som innefattar 

osäkerhet. Varbergs kommun kommer i framtiden att behöva se över sina investeringsbeslut 

kring Västerport och hantera de osäkerheter som uppkommer med projektet. Användandet av 

reala optioner kan minska dessa osäkerheter angående infrastrukturen , miljöproblemen och 

vid investeringar.  

Denna problemdiskussion leder oss fram till vår forskningsfråga.  

1.4 Forskningsfråga 
Hur använder Varbergs kommun reala optioner vid stadsplaneringen av Västerport? 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Varbergs kommun använder sig av 

reala optioner vid planeringsfasen av den nya stadsdelen Västerport. Vi kommer också 

analysera vilka investeringar som planeras att göras vid exploateringen av Västerport och 

vilka miljöaspekter som det behövs ta hänsyn till.  
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1.6 Studiens disposition 

 

Figur 3: Studiens disposition 

  

Kapitel 1. 
Inledning 

• I kapitel ett presenteras vår bakgrund som ligger till grund för vår 
problemdiskussion.  Problemdiskussionen lyfter fram de viktiga 
aspekerna i vår studie. Därefter presenteras vår forskningfråge och  
syftet. 

Kapitel 2. 
Referensram 

• I kapitel två är vår referensram presenterad där viktiga begrepp, 
modeller och teorier listas som är väsentliga för denna studie. Denna 
är indelad i två huvudrubriker.  

Kapitel 3. 
Metod 

• I kapitel tre redovisas tillvägagångssättet för denna uppsats.  

Kapitel 4. 
Empiri 

• I kapitel fyra finns vår empiriska data som kommer från de 
intervjuer som gjorts. Empirin är indelad i huvudrubriker i likhet 
med de rubriker som fanns i referensramen.  

Kapitel 5. 
Analys 

• I kapitel fem har vi gjort analyser av uppsatsens ämne. Här 
kombineras vår referensram med information vi fått genom vår 
empiriska undersökning. Även här är rubikerna från referensramen 
listade för att analysera hur respondenterna har sagt angående dessa.  

Kapitel 6. 
Slutsats 

• I sista kapitlet drar vi slutsatsena utifrån referensramen och empirin, 
här besvaras också vår forskningsfråga.  
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2 Referensram  
I referensramen finns begrepp, teorier och modeller som är kopplade till 

problemdiskussionen och syftet. För att ta fram referensramen har vi använt oss av 

vetenskapliga artiklar och litteratur. 

2.1 Sammanfattning av begrepp 
Stadsplanering i kommun, miljöaspekter, investeringar och reala optioner är de områden som 

ligger i fokus i denna studie. De kursiva begreppen ovan är begrepp som väger tyngst i denna 

studie. En illustration för begreppens sammanhang visas nedan i figur 3. 

  

Stadsplanering i en kommun styrs av politiker och lagar. Medborgarna i kommunen väljer 

vilka politiker som ska styra kommunen och därmed indirekt är med att påverkar vilka beslut 

som tas i kommunen (Fjertorp, 2010). Infrastrukturen är väsentlig för kommunens invånare 

och främst om en kommun har en hög befolkningstillväxt (ibid.). Investeringar som görs i 

kommuner innefattar service för invånarna så som gator och parker. Genom att kommunen 

upprättar en översiktsplan och detaljplan förklarar kommunen hur och vilka investeringar som 

ska göras i framtiden. Kommuner har begränsat med resurser och måste därför prioritera vilka 

investeringar som ska göras (ibid.). Vissa osäkerheter kan uppstå i samband med ett projekt,  

olika miljöproblem är ett exempel som kan vara avgörande för ett projekt. Reala optioner är 

ett värdefullt sätt att tänka med hänsyn till att marknadsvillkoren ständigt förändas (Xie, 

2009). Investeringar i framtiden är osäkra då kommunen inte kan förutse hur bra ett utfall av 

en investering kan bli. Osäkerhet och flexibilitet är två centrala begrepp när investeringsbeslut 

ska tas. Reala optioner innefattar en strategi där flexibilitet kan minska osäkerheter. 

Flexibiliteten i samband med reala optioner är att företag eller organisationer arbetar aktivt 

med beslut om investeringar (ibid.). Investeringar kostar pengar och behöver finansieras 

(Greve, 2009). Ett företag kan utnyttja sitt eget kapital eller lånefinansiera. Det finns modeller 

som kan används till underlag för kalkylering av investeringar (ibid.).  

Incitament för optimering av investeringsbeslut kan ske med hjälp av reala optioner. Reala 

optioner kan förekomma genom stegvisa investeringar då företag väljer att dela upp 

exempelvis ett projekt i olika etapper eller delmoment (Trigeorgis, 2005). Ett annat alternativ 

skulle vara att skjuta upp ett projekt på grund av höga priser och därmed väljer företaget att 

invänta i hopp att priserna kan gå ner. Skulle ett projekt visa sig vara olönsamt kan valet vara 

att överge projektet (ibid.).  

Resonemanget ovan indikerar sambandet hur stadsplanering i Varbergs kommun och reala 

optioner hänger samman. Nedan presenteras begreppen och även en illustration i figur 4 för 

hur begreppen är sammankopplade.  
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Första avsnittet, stadsplanering i kommun är begrepp som långsiktighet, ej vinstdrivande, 

osäkerhet, service, kommunala lagar och infrastruktur viktiga. Enligt svensk lag har 

kommuner direktiv som förklarar hur de får och inte får arbeta i kommunen.  

o Kommuner får inte drivas i vinstdrivande syfte och måste rätta sig efter politikernas 

åsikter vid investeringsbeslut (Kommunallag (1991:900), 1991).  

o Kommunerna i Sverige har begränsade resurser och måste därför prioritera bland sina 

investeringar. Utesluter kommunen att prioritera finns risken att investeringar som 

genomförs bidrar till att kommunen inte uppfyller sina mål (Fjertorp, 2010). 

o Infrastrukturen är viktig för kommunens invånare för att tillämpa service för invånarna 

som gör staden attraktiv (ibid.).  

o Målet med infrastrukturinvesteringar som kommuner genomför har en långsiktig 

karaktär då investeringarna förväntas skapa långvarig nytta (ibid.).  

o För att skapa en attraktiv stad behöver miljöproblem åtgärdas (Andersson et al., 2014).  

Inför varje investeringsbeslut behöver finansieringsmöjligheterna undersökas. Att investera 

kräver tillgång till kapital då utbetalningsströmmarna i början av investeringen är stor. 

(Andersson, 2013). Finansiering av en investering kan ske genom lånat kapital eller företagets 

egna kapital (ibid.). Modeller för investeringsbeslut finns många av, kassaflödesmetoden, 

nettonuvärde, återbetalningsmetoden och "sunk cost" är begrepp som vi valt att lyfta fram.  

o Kassaflöde: Visar ett företags inbetalningar och utbetalningar (Brealey et al., 2011).  

o Nettonuvärde, NPV: Nuvärdesmetoden används för att diskontera alla framtida 

inbetalningar till nuvärde (ibid.).  

o Återbetalningsmetoden: Paybackmetoden eller den så kallade återbetalningsmetoden 

visar hur lång tid det tar innan en investering har blivit återbetald (ibid.). 

Västerport 

Reala optioner 

• Osäkerhet & 
flexibilitet 

• Stegvisa 
investeringar 

• Skjuta upp 
investeringar 

• Option att överge 

Stadsplanering i 
Varbergs kommun 

• Miljöaspekter 

• Investeringar 

Figur 4: Illustration hur begreppen hör samman 
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o Sunk cost: En kostnad som redan är betald och kan ej återfås (Andersson, 2013). 

I det andra avsnittet behandlas begreppet reala optioner som är ett brett begrepp där olika val 

och möjligheter beskrivs som uppstår i samband med olika typer av investeringar. Vi har gjort 

ett urval genom att beskriva fyra typer av reala optioner. Dessa är: 

o Stegvis investeringar: Investeringar som sker stegvis eller i olika etapper. Först 

investerar företaget i en mindre avgränsat område för att sedan successivt fortsätta 

investera.  

o Skjuta upp investering: Företag kan välja att skjuta upp sin investering i väntan på ny 

information, ändrade priser eller andra aspekter.  

o Expansionsoptioner/tillväxtoptioner: Optioner som ger tillväxtmöjligheter för företag, 

kan vara att ett företag är tidigt på marknaden och därmed kan öka sin produktion. 

o Option att överge: Om det visar sig att marknaden har utvecklats sämre än förväntat 

kan företag välja att överge projektet (Trigeorgis, 2005). 

För att illustrera hur olika vägval kan tas finns modellen beslutsträd som hjälpmedel (Mun, 

2006). Osäkerhet och flexibilitet är centrala begrepp inom reala optioner och genom dessa kan 

ett värde ses av att tillämpa reala optioner vid investeringar. Vid genomförandet av en 

investering finns det alltid en risk att investeringen visas vara olönsam. Framtiden är osäker 

vilket resulterar i att investeringens lönsamhet inte kan påvisas innan efter en längre period. 

Vid användandet av reala optioner kan osäkerheten minskas genom att vara flexibel vid 

investeringar (ibid.).  

Faktum för denna studie är att stadsplanering är väsentligt för en kommun, miljöproblem 

måste åtgärdas, infrastrukturen behöver finansieras och användandet av reala optioner kan 

minska osäkerhet som kan uppstå i ett projekt.  

 

2.2 Stadsplanering i kommun 

2.2.1 Lagar som styr 
Kommunerna i Sverige är styrda av lagar som anger hur kommuner ska göra sin planering av 

fysisk planering men även vad kommuner får och inte får göra (Boverket, 2014). Fysisk 

planering innebär hur kommunens mark och vattenområden bör användas, var och hur 

bebyggelse och infrastruktur ska ligga (Fjertorp, 2010). Det finns fler lagar som styr 

infrastrukturen i en kommun, två av dessa strävar efter att ge invånarna tillgång till en viss 

samhällsservice. Lag om allmänna vattentjänster och Renhållningslagen reglerar 

kommunernas ansvar att erbjuda vatten och avfallshantering. Dessa finns på grund av att 

invånarna ska kunna förvänta sig en viss lägsta nivå på samhällsservice oavsett bosättning i 

Sverige (ibid.). 

Medborgarna i kommunen har valt vilka politiker så kallade kommunfullmäktige som ska 

styra i kommunen (Boverket, 2015). Enlig kommunallagen (1 kap, 1 §) får kommuner och 

landsting "själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 

till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas 

enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan" (Kommunallag 

(1991:900), 1991). I lagen framgår det att kommuner får driva näringsverksamhet men inte i 

vinstdrivande syfte utan kommunen ska främja dess invånare. Lagen föreskriver också att 

verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning, att både de finansiella målen 

och verksamhetsmålen ska ta hänsyn till detta (ibid.). God ekonomisk hushållning infördes 

1997 och balanskrav infördes 2000 i kommunallagen där det fastställdes att den årliga 
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budgeten ska upprättas så att intäkterna överskrider kostnaderna och att de överskridande 

intäkterna ska under de två följande åren regleras (Brorström, Haglund, & Solli, 2005).  

2.2.2 Fysisk planering 
Det finns tre typer av kommunala fysiska planer som plan- och bygglagen styr. Dessa är 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser (Plan- och bygglag (2010:900), 2015). 

Översiktsplanen ska vara aktuell och täcka hela kommunens yta med förklaringar hur 

kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vart bebyggelse inte bör ske och vart 

nybyggnation är lämpligt (Boverket, 2014). Denna vägleder detaljplaneringen. 

Detaljplaneringen anger detaljerat vart nya byggnader får planeras men också hur dessa ska 

utformas. Denna uppkommer när nya bebyggelser ska ske i en tätort eller annan förenad 

bebyggt område. I detaljplaningen blir byggnationen bindande, den ger byggrätt och 

kommunen får en rättighet att bygga. Dessa bestämmelser i plan- och bygglagen för 

detaljplaner kallas också planmonopolet (ibid.). Ett mellanting för översiktsplanen och 

detaljplanen är områdesbestämmelser där kommunen reglerar de som behövs för att bland 

annat säkerhetsställa översiktsplanens syfte. Länsstyrelsen deltar i samråd med kommunen, 

granskar de slutliga planerna och tillhandahåller underlag. Uppföljning och vägledning av 

planerna görs sedan av Boverket (ibid.).  

Vid fysiskt planering kan kommuner välja att släppa in medborgarna som en del i 

planeringsprocessen (Boverket, 2014). Genom att göra detta i ett tidigt skede kan kommunen 

fånga upp viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Som komplement till 

kommunfullmäktige kan medborgardialogen ge ökat medborgarinflytande och ökad hänsyn 

till den lokala miljön. Med erfarenheter och kunskaper från invånarna kan bidra till bättre 

beslutsunderlag (ibid.).  

2.2.3 Infrastrukturinvesteringar 
För samhället är infrastruktur viktig då den är avgörande för människorna i en stad (Fjertorp, 

2010). Infrastrukturen gör att människor har en plats att bo och leva men också en plats för 

företag att verka och utvecklas. Förutsättning för att kunna investera i infrastruktur ser olika ut 

för kommunerna i Sverige. Främst beror detta på att vissa kommuner har en stor 

befolkningsökning genom inflyttning medan i andra kommuner minskar befolkningen genom 

att människorna flyttar ifrån staden. Förändringen i befolkningsmängden ställer krav på 

förändring av infrastrukturen i staden (ibid.).  

Kommuner i Sverige har olika mycket resurser att använda till sitt förfogande för användning 

till investeringar i infrastruktur. Fjertorp (2010) förklarar att det som blir viktigt är att 

prioritera vilka investeringar som borde göras. När det gäller investeringar som kommuner 

gör handlar det inte om att skapa en så stor vinst som möjligt. En kommuns huvudsakliga mål 

med investeringar är att skapa nytta för kommuninvånarna. Med nytta menas att invånarna i 

kommunen ska få någon typ av service som tillexempel kan vara fjärrvärme eller elnät. I 

vinstsyftande organisationer är ett viktigt verktyg för prioritering av investeringar 

användandet av kalkylmetoder. Kalkylmetoder kan även användas i kommunala 

organisationer för att bedöma ekonomiska konsekvenser av investeringarna (ibid.).  

2.2.4 En attraktiv stad 
Andersson et al., (2014) beskriver innebörden av en attraktiv stad där flera komponenter kan 

göra en stad attraktiv. För att sammanfatta ett attraktivt stadsbyggande bör bland annat 

följande erbjudas: 

o Tillgång till ett attraktivt bostadsbestånd, 

o Tillgång till fina utsikter för bostäder och grönområden, 

o Möjlighet till utbildning av hög kvalitet vid skolor och lärosäten, 
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o Tillgång till naturtillgångar som skulle kunna vara en naturlig hamn,  

o Näringslivet ska vara specialiserat och/eller diversifierat,  

o Kapacitet av hälso- och sjukvård, barnomsorg och äldrevård för invånarna, 

o Tillgång till idrottsarenor för evenemang och en kulturell infrastruktur, 

o Ge trygghet åt invånarna så obehag av våld och annan kriminalitet utesluts,   

o Tillgång till en bra fungerande infrastruktur (ibid.). 

Den kommunala ekonomin kan bli lyckosam genom flera aspekter  (Brorström, Nilsson, 

Almqvist, Jonsson, & Ramberg). Genom att befolkningsmängden ökar i en kommun får 

kommunen in pengar från skattebetalare vilket anses gynna den kommunala ekonomin. Att ha 

ett bra samarbete inom kommunen och med andra kommuner utmärker en framgångsrik 

organisation (ibid.). I kommunerna i Sverige strävar de flesta efter att öka 

befolkningstillväxten (Fjertorp, 2012). Dessa kommuner vidtar olika åtgärder för att locka till 

sig nya invånare. Åtgärder kan vara att kommuner bygger nya bostadsområden i attraktiva 

lägen eller åtgärder som indikerar en attraktiv bild av kommunen (ibid.). 

2.2.5 Miljöaspekter i Sverige  
Hållbar utveckling är ett begrepp som uppmärksammades vid FN:s Riokonferens år 1992. 

Den hållbara utvecklingen består av tre olika omfattningar nämligen:  

o Ekologisk hållbarhet 

o Social hållbarhet 

o Ekonomisk hållbarhet 

Dessa begrepp stödjer och samspelar med varandra (FN-Förbundet, 2012). Ett av de 

viktigaste resultaten från konferensen är Agenda 21 där långsiktiga mål och riktlinjer för att 

skapa en hållbar utveckling anges. Kommunerna i Sverige har själva implementerat detta 

genom att fatta beslut om lokala agendor för hållbar utveckling. Det svenska klimatet har 

förändrats genom högre temperatur, mer nederbörd och kortare vintersäsonger (ibid.). 

Översvämningar kan bli ett problem genom kraftiga regn i samband med ett varmare klimat. 

Inträffar dessa översvämningar leder det till att havsnivån stiger vilket låga kusttrakter i 

Sverige kan få lida av (Energimyndigheten, 2014). Klimatförändringen med stigande 

havsnivå är en osäkerhet som ökar med tiden. Investeringar i infrastruktur tenderar att ha lång 

livslängd och då måste hänsyn tas till denna osäkerhet eftersom detta påverkar framtida 

vinster och kostnader (Carmichael, 2015).  

Andersson et al., (2014) antyder att för att skapa en attraktiv stad bör olika miljöproblem 

hanteras. Ett miljöproblem som uppstår i städer är buller som brus och höga ljudnivåer. Att 

minimera och skapa tystnad av buller anses vara en viktig detalj till att en stad blir attraktiv. 

Genom ekonomiska styrmedel
1
 eller stadsbyggnadsåtgärder så som bullerplank eller 

vägomläggningar kan bullernivån minskas. Dock gäller det att kommuner får en uppfattning 

kring invånarnas betalningsvilja för att minska buller (ibid.).  

2.2.6 Investeringar  
"Allmänt kan investeringar definieras som en resursinsats vid en tidpunkt som ger 

konsekvenser i framtiden" (Andersson, 2013, s. 171). Enligt Power Charli D, Tandja, Bastien 

och Grégoire (2015) kan det vara svårt att veta när det är den optimala tiden att investera. Ett 

av målen med att investera i kommun är att investeringen ska skapa nytta under en längre 

tidsperiod (Fjertorp, 2010).   

                                                 
1
 Ekonomiska styrmedel så som skatter, avgifter och bidrag ska ge incitament till ett mer miljövänligt handlande 

(Naturvårdsverket, 2015). 
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Det finns olika typer av investeringar, Andersson (2013) listar tre stycken typer av 

investeringar: 

o Reala investeringar innebär investering i tillgångar, exempel är anläggningstillgångar 

såsom byggnader och maskiner och investeringar i infrastruktur. Ett beslut kring en 

sådan här typ av investering kan påverka produktionskapaciteten, och ett sätt för att 

öka kapaciteten är att öka produktiviteten. 

o Finansiella investeringar innebär att företag kan investera finansiellt i aktier eller 

värdepapper. Dessa typer av investeringar förväntas att ge inkomster direkt eller 

relativt fort.  

o Immateriella investeringar är investeringar som görs bland annat i forskning, 

produktutveckling och utbildning (ibid.). 

Det finns olika modeller som kan användas för att uppskatta en investerings värde. Nedan 

listas olika metoder och tillvägagångssätt för kalkylering av investeringar.  

2.2.6.1 Kassaflödesanalys 
Kassaflödet består av ett företags inbetalningar och utbetalningar under en viss tidsperiod 

(Brealey et al., 2011). För att analysera ett företags kassaflöden kan en kassaflödesanalys 

göras. Denna analys delas in i tre olika delar. Dessa tre delar är kassaflöde från den löpande 

verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten, kassaflöde från 

finansieringsverksamheten (ibid.).  

2.2.6.2 Den löpande verksamheten 
Kassaflödet i den löpande verksamheten kan benämnas ett företags betalningar i 

affärsverksamheten (Sandell, 2008). Det är inom denna verksamhet ett företag skall erhålla 

sina pengar i det längre perspektivet. Detta för att på sikt kunna skapa ett långsiktigt värde för 

företaget. Inom denna kategori är följaktligen därför ett innehåll av inbetalningar och 

utbetalningar kopplade till den dagliga affärsverksamheten. Det som är primärt i den dagliga 

affärsverksamheten är försäljning och inköp, men även räntor och skatter tillhör denna 

kategori (ibid.).  

2.2.6.3 Investeringsverksamheten 
Enligt Sandell (2008) består investeringsverksamheten av alla inbetalningar, men framförallt 

utbetalningar i samband med investeringar och försäljningar av anläggningstillgångarna. När 

en investering sker i en anläggningstillgång hos ett företag påverkas kassaflödet negativt. När 

det istället sker en försäljning av en tillgång påverkas kassaflödet positivt. Dessa typer av 

investeringar kan vara i maskiner, inventarier eller andra materiella tillgångar. Investeringarna 

är oftast nödvändiga för att ett företags dagliga affärsverksamhet skall kunna fungera. Därför 

är också ett företags kassaflöde från investeringsverksamheten oftast negativt (ibid.).  

2.2.6.4 Finansieringsverksamheten 
Det som ingår under finansieringsverksamheten är in- och utbetalningar som sker till och från 

företaget (Greve, 2009). Finansieringsverksamhetens kassaflöde speglar därför de aktiviteter 

och den kapitalanvändning som ett företag har och dessutom hur detta finansieras genom den 

löpande verksamheten och investeringsverksamheten. Detta betyder att denna kategori, enkelt 

uttryckt, innehåller ett företags betalningar till och från företaget och företagets ägare 

respektive långivare. Det finns två sätt för ett företag att anskaffa kapital. Det ena är att 

företagets ägare skjuter in pengar i företaget och det andra alternativet är att företaget beslutar 

sig för att låna pengar. På så vis blir kassaflödet positivt. Genom utdelning och amortering av 

lån påverkas kassaflödet istället negativt (ibid.).  
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Genom att summera de tre olika verksamheterna bildas då ett kassaflöde för just den perioden 

kassaflödena valts att analyseras. Då fås ett resultat på ett företags nettobetalningar under den 

perioden. Det går också att kalla det förändringen av likvida medel under en viss period 

(Sandell, 2008). 

2.2.6.5 Alternativkostnad och kalkylränta  
Enligt Greve (2009) finns det vanligtvis olika alternativ att välja mellan när ett beslut skall 

tas. Vid en beslutssituation finns därför flera möjliga alternativ, men bara ett alternativ går att 

välja. Genom att välja ett av alternativen avstår därför beslutsfattaren något av de andra 

alternativen. Det medför att beslutsfattaren också avstår från de ekonomiska följderna som 

övriga alternativ hade medfört. En alternativkostnad kan därför definieras som den kostnad 

som uteblir, eller den kostnad ett företag går miste om när övriga alternativ väljs bort (ibid.).  

Kalkylränta är ett annat ord för alternativkostnad för kapital inom ett företag. Greve definierar 

kalkylränta som "avkastningen på bästa alternativa placering som har samma affärsrisk som 

den investering som övervägs" (Greve, 2009, s. 517). Kalkylränta är även den ränta som 

motsvarar avkastningskravet som långivarna och ägarna i ett företag har som begäran (ibid.). 

2.2.6.6 Sunk cost 
Sunk cost är en kostnad som redan har inträffat. Då kostnaden är i de förflutna kan inte 

kostnaden ändras av beslut av att godkänna eller förkasta ett projekt. Därför bör en sådan 

kostnad ignoreras. Sunk cost innefattar inga ökande utbetalningar (Hillier, Ross, Westerfield, 

Jaffe, & Jordan, 2010). Enligt Andersson (2013) har begreppet sunk cost har ingen svensk 

benämning utan kan kopplas med förlorade, sänkta eller sjunkna kostnader. Dessa kostnader 

får inte påverka kommande beslut, dessa tillhör de förflutna. Vissa argument som framförs 

kan vara att ett projekt redan kostat ett visst antal miljoner och att företaget inte därmed kan 

avbryta projektet. Om att projektet ska följdföljas eller inte ska inte handla om avsatta pengar 

utan istället sättas mot hur den framtida nyttan kan vara av att göra ytterligare satsningar. 

Sunk cost är ett begrepp som belyser att alla beslut är framåtriktade, de satsningar som gjorts 

tidigare ska inte leda till att nya fel beslut görs (ibid.).  

2.2.6.7 Investeringar i bostäder 
Joyce (2002) poängterar att det viktigaste men också det svåraste steget i och med att 

investera i fastigheter är att uppskatta det stegvisa kassaflöde som fastigheten kan generera. 

Vid fastställande av stegvis kassaflöde måste alternativkostnaden ingå och eventuellt externa 

effekter ingå. Däremot bör sunk cost uteslutas i analysen. (ibid.) Kassaflöde som är associerat 

med investeringar i fastigheter är hyra och leasingavgifter.  

För att kunna göra uppskattning om hyrornas pris i framtiden behövs tidigare priser på 

bostäder. De prisnivåer som bostäderna har legat på kan ge en indikation för hur priserna kan 

se ut för de kommande åren. Andra viktiga aspekter som kan vara beslutavgörande för om en 

investering ska göras i bostäder beror dels på utbud och efterfrågan av bostäder men också 

den allmänna ekonomiska situationen (Damodaran, 2002).  

2.3 Reala optioner 
Reala optioner används för att bedöma ett framtida värde för en investering. Enligt Mun 

(2006) är reala optioner användbara för: 

o Identifiera,  

o Förstå, 

o Prioritera,  

o Välja,  

o Optimera,  
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o Hantera strategiska affärsbeslut.  

Genom att företagsledningen använder sig av "linser" från ett perspektiv av reala optioner 

erhålls en samlad bild av ett företags resurser (Bowman & Hurry, 1993). Detta innebär en 

överskådlig bild av företagets möjligheter och tillgångar, som kan ge en indikation på 

alternativ för strategiska val i framtiden. Dessa alternativ uppkommer från samspelet mellan 

ett företags befintliga investeringar, kunskap, förmåga och möjligheter från omvärlden (ibid.). 

Ledningen kan med reala optioner anpassa sin strategi för att i framtiden minska osäkerheten 

(Bowman & Moskowiz, 2001). Att hantera flexibilitet är enligt Herath och Park (2002) 

ganska viktigt i en osäker och förändrande ekonomisk miljö sett ifrån ett strategiskt 

beslutfattande perspektiv. Real optioner är ett relativt nytt och insiktsfullt sätt att värdera ett 

företags investeringsbeslut (ibid.).  

Enligt Tas och Ersen (2012) kan användning av reala optioner vid investeringsbeslut ge flera 

fördelar utöver klassiska metoder
2
. Med reala optioner skapas möjlighet att ge mer försiktiga 

värderingar (ibid.). Ett företag står inför olika valmöjligheter när investeringsbeslut ska tas i 

stora projekt. Dessa valmöjligheter är viktiga för att investeringar i projekt skall bli så 

optimalt som möjligt (Trigeorgis, 2005). Därför är det viktigt att se över sina valmöjligheter 

vid planeringsfasen av projektet. Detta kan på så vis få en positiv effekt för projektet och 

därmed göra investeringen mer ekonomisk lönsam. Genom att utvärdera och bedöma 

valmöjligheterna i projektet kan riskerna vid investeringen därför påvisas och analyseras. De 

olika möjligheterna till val ger därför olika perspektiv på projektet som helhet och bidrar 

därmed till minimering och eliminering av osäkerhet. Därför kan det vara en bra strategi att 

använda sig av reala optioner vid investering i samband med projekt (ibid.).  

2.3.1 Osäkerhet och flexibilitet 
Osäkerhet och flexibilitet är två centrala begrepp inom reala optioner. Framtiden är osäker för 

investeringar då framtiden inte går att förutsäga. Marknadsvillkoren ändras ständigt och helt 

oväntat (Xie, 2009). Enligt Metrick och Yasuda (2011) är reala optioner en analys där värdet 

av flexibilitet kvantifieras. När ett nytt beslut angående en investering i ett projekt gjorts av ett 

företag fortsätter ledningen i företaget att vara aktiva. Brealey et al., (2011) menar att om 

ledningen anser att investeringen har fått ett positivt utfall, kan projektet utvidgas och 

expanderas ytterligare. Har investeringen istället fått ett negativt utfall kan projektet avvecklas 

och överges. Genom att kunna förfoga över dessa typer av möjligheter är ett projekt mer 

värdefullt än de projekt som inte innehar denna typ av flexibilitet (ibid.). Kort, Murto och 

Pawlina (2010) menar att flexibilitet har ett starkt samband till osäkerhet. 

2.3.2 Stegvisa investeringar 
Enligt Herath och Park (2002) finns de flera fördelar av att investera stegvis. Projekt som 

visar sig ha ett negativt nettonuvärde kan bli värdefullt om åtaganden sker stegvis. Likaså om 

ett projekt visar bra värden från utgångspunkten kan denna bli mer attraktiv om investeringen 

sker stegvis och företaget löser osäkerheten (ibid.). Kort et al., (2010) antyder att desto högre 

osäkerheten är i ett projekt är, desto mer attraktivt blir det att tillämpa stegvisa investeringar. 

Genom att investera stegvis i samband med ett projekt kan osäkerheten minimeras. Därför kan 

också ett företag välja att avveckla projektet vid vilket steg de vill under hela 

projektprocessen. Det innebär även att det öppnas många möjligheter till val och beslut som 

gör att projektet blir så optimalt som möjligt (Trigeorgis, 2005). Vid stegvisa investeringar 

möjliggör detta att ett beslut kan tas vid varje steg och besluta om projektet skall fortsätta eller 

                                                 
2
 Klassiska metoder som nettonuvärde, kassaflödesanalys, återbetalningsmetoden, dvs. enklare metoder för 

lönsamhet (Tas & Ersen, 2012).  
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om projektet skall avvecklas och sälja vidare. Detta beslut grundar sig på den nyaste 

informationen ett företag har (Huchzermeier & Loch, 2001).  

2.3.3 Skjuta upp investeringar  
När ett företag har möjligheten att skjuta upp en investering i samband med ett projekt kan det 

medföra vissa fördelar (Trigeorgis, 2005). Genom att avvakta och skjuta upp en investering 

kan ett företag minska osäkerheten och förbättra investeringens lönsamhet i ett projekt (ibid.). 

Det kan också visa sig vara mer värdefullt att avvakta en investering, trots att investeringen 

visar sig ha ett positivt NPV (Brealey et al., 2011). Strategin för att skjuta upp en investering 

kan vara användbar vid bostadsutveckling och vid uppförande av nya bostäder. Valet av 

råmaterial vid byggnationen kan därför spela en viktig roll och påverka det ekonomiska 

utfallet för bostadsprojektet. Genom att investera i projektet när priset på materialet företaget 

behöver för att bygga bostäderna är lågt kan därför innebära en ekonomisk fördel. Desto 

större projektet också är, innebär att företagen kan spara mer pengar (Trigeorgis, 2005).  

2.3.4 Expansions/tillväxts optioner 
Expansionsoptioner eller tillväxtoptioner är optioner som kan ge möjligheter till tillväxt för 

företag (Trigeorgis, 2005). Är företag med tidigt på marknaden finns det möjlighet att 

marknadens förutsättningar kan ge ett bättre utslag än vad som hade förväntats. I och med 

detta kan företag till exempel öka sin produktion. En annan möjlighet till tillväxt kan vara av 

strategisk betydelse då möjligheter till nya och framtida marknader ges (ibid.). 

Företag kan välja att investera trots ett negativt nettonuvärde, detta kan innebära att en 

investering idag kan skapa möjligheter och bli lönsam i framtiden (Brealey et al., 2011). 

2.3.5 Option att överge  
Företag kan välja att överge ett projekt om det visar sig att marknaden har utvecklats sig 

sämre än förväntat. Då kan företaget spara en del av de kommande investeringskostnaderna 

(Trigeorgis, 2005). Att överge ett projekt är också för att företag delvis ska försäkra sig mot 

att projektet blir ett misslyckande. I de flesta fall är det ledningen i ett företag som tar beslutet 

om ett projekt skall avvecklas och överges. Genom att avsluta ett projekt om projektet inte 

längre visar sig vara lönsamt skär därför företaget ner sina förluster (Brealey et al., 2011). 

Enligt Avanzi, Bicer, de Treville och Trigeorgis (2012) innebär detta att en ledning beslutar 

sig för att exempelvis stoppa produktion, dra sig ifrån en viss marknad eller avsluta ett 

projekt. Dessa beslut tas när investeringen eller projektet inte blev det utfallet som ledningen 

förväntade sig. (Ibid.)   

2.3.6 Reala optioners värde 
Enligt Mun (2006) är en viktig aspekt med klassiska metoder att det bara finns en beslutsväg 

med fasta resultat. Beslutsfattandet sker därmed i början av projektets start och det gör att det 

saknas förmåga att kunna ändra detta över tid. Genom att istället att ha möjlighet att kunna 

tillämpa reala optioner har en ledning fler beslutsvägar att ta som en konsekvens av hög 

osäkerhet och ledningens flexibilitet för att tillämpa den mest optimala strategin i väntan på 

att ny information blir tillgänglig. Det innebär att ledningen har flexibiliteten att kunna göra 

ändringar i strategin när osäkerhet är inblandat i framtiden. När sedan ny information blir 

tillgänglig kan ändringar i strategin göras för att tillämpa den mest optimala strategin. 

Klassiska metoder innebär därmed att ledningen har ett statiskt beslut att göra, medan reala 

optioner öppnar möjligheter för att en ledning kan tillämpa flexibilitet genom att disponera 

över flera beslutsvägar och kan därför anpassa sig mer till förändring (ibid.).  

Det finns sammankoppling mellan investeringar i bostäder och reala optioner då flexibiliteten 

i fastighetsinvesteringar kan ses i termer av optioner. Flexibilitet är värdefullt då framtiden är 



16 

 

osäker (Joyce, 2002).  

Reala optioner har ett strategiskt värde om: 

o En ekonomisk modell kan byggas, 

o Osäkerhet råder, 

o Osäkerheten driver projektets värde, 

o Ledningen har flexibilitet och strategiska optioner, 

o Ledningen agerar rationellt för att utföra dessa strategiska optioner (Mun, 2006). 

2.3.7 Beslutsträd 
Beslutsträd är ett väldigt bra sätt att spegla de strategiska vägarna som ett komplement för att 

illustrera beslutsvägarna som en ledning kan ta för att få en överblick av möjligheterna och de 

vägval ett företag kan ta över en viss tid. Därför kan ett bra sätt att analysera värdet av reala 

optioner vara att kombinera beslutsträd med andra modeller för att på så vis få en bättre 

uppskattning av värdet av reala optioner (Mun, 2006). 
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3 Metod 
I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för insamlandet av information, val av ansats, 

synsätt, undersökningsmetod och metoder för den empiriska undersökningen. Sist förklarar vi 

studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Vetenskapligt förhållandesätt  
Hermeneutisk synsätt innebär lärandet om förståelse. Ett hermeneutiskt synsätt har 

implementerats i denna studie då synsättet handlar om tolkning och utveckla begrepp 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Hermeneutiken har funnits som metod sedan 1600- 

och 1700-talet då metoden användes för att tolka bibeltexter. Under 1800-talet utvecklades 

metoden till en allmän metodologi för humanvetenskapen. Idag används hermeneutiken inom 

flera vetenskapliga kunskapsområden men framför allt inom human-, kultur-, och 

samhällsvetenskap (Patel & Davidson, 2011). Utifrån ett hermeneutiskt synsätt har förståelse 

för hur planeringsprocessen av stadsutvecklingsprojektet gått till och hur Varbergs kommun 

använder sig av reala optioner. Västerportprojektet verkar i planeringsfasen vilket har medfört 

att vi i denna rapport har tolkat de antaganden kommunen har kring utförandet av Västerport. 

Den största nackdelen med att vi studerar framtiden innefattar att kommunen ännu inte 

beslutat vad som ska gälla angående byggnationen av Västerport.  Detta resulterar i att vi fått 

tolka vad kommunen troligtvis kommer exploatera i Västerport. För att generera förståelse för 

stadsplanering i Varbergs kommun, investeringar, miljöproblem och tillämpning av reala 

optioner har intervjuer med respondenter från Varbergs kommun gjorts.  

Ett perspektiv enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) innebär att var och en av oss har 

ett sätt att se på tillvaron. Beroende på erfarenheter, företagsbefattning och bakgrund som en 

individ har är det skillnader mellan människors synvinkel är på ett visst problemområde 

(ibid.).  

Denna studie har baserats på människor som vi intervjuat, varje individs perspektiv grundar 

sig ifrån deras bakgrund, erfarenheter och utifrån deras tolkningar av verkligenheten. Våra två 

intervjupersoner har annorlunda erfarenheter och kunskaper om Varbergs kommun vilket ger 

olika perspektiv. Verklighet beskrivs av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) att 

verkligheten blir olika beroende av vem som studerar den. En social konstruktion menas att 

något som skapats och skapas av människor och uppfattas av människor (ibid.). Vi skribenter 

präglas också av våra bakgrunder och erfarenheter när vi tolkar våra respondenter.  

3.2 Ansats 
Det finns olika typer av ansatser som tillämpas i samband med forskning och 

uppsatsskrivande. Valet av ansats visar hur sambandet mellan teori och empiri förhåller sig 

till varandra. Då arbetsformen i denna studie härstammar från empiri till begreppsutveckling 

tillämpas ett induktivt arbetssätt. En induktiv ansats har sin utgångspunkt ifrån verkligheten 

och tenderar att röra sig emot teori- och begreppsutveckling. Det innebär att det skapas en 

egen teori som sedan tolkas och observeras, för att sedan generaliseras (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Om en forskare arbetar induktivt förklarar Patel och Davidson 

(2011) att forskaren följer upptäckarens väg där tillvägagångssättet innebär att forskaren 

formulerar teori utifrån empiri och inte från tidigare forskningar. Det induktiva arbetssättet 

har används i denna studie då vi genom studien har först införskaffat oss information genom 

personlig kommunikation i form av intervjuer och via e-post för att sedan tyda denna. Initialt 

letade vi information kring vårt studieområde och därefter tog vi kontakt med respondenter 

från Varbergs kommun. Tolkningen av respondenternas svar kopplade vi sedan samman med 

vår referensram. Efter en genomgång märkte vi att fler kompletteringar behövdes till vår 

referensram. Uppföljning skedde med två respondenter för att få ytterligare information. 

Slutledningsvis skapade detta tillvägagångssättet en djupare förståelse.   
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3.3 Undersökningsmetod  
Patel och Davidson (2011) förklarar att en undersökning vanligtvis brukar kategoriseras 

utifrån hur mycket fakta och information som en individ har om ett problemområde som skall 

undersökas. Saknas det fakta om problemområdet finns det därför luckor i individens 

kunskap. Då anses undersökningen vara av utforskande karaktär och kallas också för en 

explorativ studie. Det primära med en explorativ studie är att samla in så mycket kunskaper 

som är möjligt inom just det problemområde som skall undersökas. Det innebär att 

problemområdet illustreras allsidigt. Dessa typer av undersökningar handlar till störst del om 

att inhämta mycket kunskap inom ett problemområde som underlag för fortsatta studier inom 

ämnet. För att samla information bör flera olika tekniker användas (ibid.).  

Eftersom syftet med vår studie innebär att analysera och beskriva hur Varbergs kommun 

kommer exploatera den nya stadsdelen Västerport är denna studie av en explorativ karaktär. 

Anledningen till det är att studien speglar på hur framtiden kommer att se ut. Detta för att 

projektet endast är i planeringsfasen och därför finns det inte exakt faktum på hur det kommer 

att se ut. Därmed finns det luckor i vår kunskap angående vårt problemområde. Genom att vi 

har försökt samla in så mycket information som möjligt om projektet kan vi också bemöta 

problemområdet från olika synvinklar. Vi har använt oss av olika tekniker vid insamlingen av 

informationen med hjälp av intervjuer, litteratur och vetenskapliga artiklar om vårt 

problemområde. På så vis har vi gått en utforskande väg för att kunna fullfölja denna studie.  

För att skapa ett underlag av hur arbetet fortgår kring Västerport har vi använt oss av en 

kvalitativ studie i form av intervjuer som har gjorts med respondenter inom Varbergs 

kommun. En kvalitativ studie är vanligtvis verbal medan kvantitativa sysslar med numeriska 

uppgifter istället. De kvantitativa är mer enhetliga än de kvalitativa (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Denna studie baseras på en kvalitativ studie då insamlandet skett 

genom intervjuer. Initialt hoppades vi kunna få kontakt med Varbergs kommun för att träffa 

våra intervjupersoner. Skulle det inte vara möjligt var telefonintervjuer en ide.  

3.4 Litteratursökning 
Initialt gjordes litteratursökningar på Varbergs kommuns hemsida för att få en överblick kring 

stadsutvecklingsprojektet. Denna information utformade vår bakgrund i studien.  För att få 

fram en referensram har vi letat information i böcker från Campusbiblioteket, biblioteket i 

Varberg och det ekonomiska biblioteket i Göteborg. Böcker som uppmärksammats har 

innefattat begrepp som: 

"real options", "corporate finance", "flexibilitet", "osäkerhet", "attraktiva städer", 

"investeringar", "kommun" och "infrastruktur".  

Vi har också sökt i Högskolans i Halmstads databaser för att få fram vetenskapliga artiklar 

kring ämnen: 

"real options", "real estate development", "finance", "investments", "flexibility", och 

"uncertainty". 

Informationen från de olika källorna har vi sammansatt till vår referensram.   

De viktigaste böckerna och vetenskapliga artiklarna för att kunna sammanställa vår 

referensram har varit:    

o "Investeringar i kommunal infrastruktur" av Jonas Fjertorp 2010.  

Fjertorp förklarar i sin avhandling hur kommuner investerar i infrastruktur. 
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o Making use of real options simple: An overview and applications in flexible/modular 

decision making, av Lenos Trigeorgis 2005. Denna artikel har varit basen till 

begreppet reala optioner.  

 

o "Real options analysis" av Johnathan Mun 2006. En viktig bok som förklarar 

djupgående om reala optioner.  

 

o "Principles of corporate finance" av Richard A. Brealey, Stewart C. Myers och 

Franklin Allen 2011.  Boken förklarar begrepp kring bland annat finansiering, reala 

optioner och modeller.  

3.5 Empiriskt tillvägagångssätt 

 

Det empiriska tillvägagångssättet för denna studie visas i figur 5 ovan. Det första insamlandet 

av data skedde genom besöksintervjuer med två olika respondenter, frågorna finns i bilaga 1-

2. Detta skapade basen till empirin. Besöksintervjuerna transkriberades och sedan 

systematiserades till läsbar text. Följande moment innefattade uppföljning som illustreras i 

figur 5 ovan. Detta kring framför allt begreppen reala optioner och stadsplanering. 

Investeringar är ett mindre avsnitt i denna rapport och därför lades mindre fokus på denna del. 

Här uppkom också en del miljöaspekter vid exploateringen av Västerport vilket 

uppmärksammades mer vid uppföljningen. Uppföljningen skickades ut via e-post med 

följdfrågor, dessa finns i bilaga 3-4. Denna "nya empirin" tillsammans med den ursprungliga 

empirin sammanställdes och tolkades kring studiens två huvudämnen stadsplanering i 

Varbergs kommun och reala optioner. Investeringar innefattar tolkning av hur Varbergs 

kommun uppskattningsvis ska göra investeringar i Västerport. Västerport omfattar vissa 

miljöproblem som kan uppstå vid exploateringen men innefattar också en mindre del i denna 

studie.  
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•Transkibering 

•Systematisering  

Empiri 

•Stadsplanering i 
Varbergs 
kommun 

•Reala optioner 

• Investeringar 
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Tolkning 

Figur 5: Arbetsprocessen i denna studie 
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3.5.1 Respondenter urval 
I samband med denna studie har vi tagit kontakt med nyckelpersoner i Varbergs kommun som 

arbetar med stadsutvecklingsprojektet. Vår första respondent som kontaktades var Claes 

Premmert som arbetar som projektledare för projektet Västerport. Vi kontaktade Claes 

Premmert eftersom han är en nyckelperson kring projektet Västerport. Fördelen med att prata 

med honom var att som projektledare hade han mycket kunskap kring projektet. Då studien 

innefattar flera begrepp än Västerport frågade vi Claes Premmert vart vi kunde få mer 

information om investeringsbeslut. Claes Premmert gav förslaget Magnus Widén. 

Rekommendationsurval innebär att en person som Claes Premmert i vårt fall rekommenderar 

en annan nyckelperson (Arbnor & Bjerke, 1994). Därefter tog vi kontakt via e-post med 

Magnus Widén för att boka ett möte för att komplettera och inskaffa ytterligare information. 

Magnus Widén arbetar som ekonomidirektör på ekonomikontoret på Varbergs kommun. En 

fördel av att träffa Magnus Widén gentemot Claes Premmert var att vi kunde få mer 

information kring Västerports investeringar. En kombination av dessa två respondenter gav 

oss ett större helhetsperspektiv på projektet Västerport.  

3.5.2 Intervjumetod och intervjufrågor 
Personerna som har intervjuas har olika befattningar och erfarenheter om projektet därför 

anpassades frågorna efter vem vi pratade med. Det som var fördelen med att ha två 

respondenter som hade olika befattningar gjorde att vi kunde utforska om uppfattningar kring 

Västerport och stadsutvecklingsprojektet är liknande eller om svaren skiljde sig från varandra. 

Eftersom respondenterna har olika bakgrunder hade intervjupersonerna olika sätt att tolka 

frågorna som vi ställde. Deras perspektiv är avgörande för hur frågorna tolkades. Då Magnus 

Widén arbetar på ekonomiavdelningen tolkade han våra frågor från ett ekonomiskt perspektiv 

medan Claes Premmert arbetar som projektledare och såg mer ett helhetsperspektiv över 

Västerport. Denna studie är en kvalitativ studie där intervjufrågorna är ställda så 

respondenterna kan svara på frågorna med egna ord, detta indikerar en låg grad av 

strukturering (Patel & Davidson, 2011). Vid intervjuerna hade vi en låg grad av 

standardisering då vi inte ställde frågorna i intervjun i en bestämd ordning (ibid.). 

Viktiga frågor som ställdes i den första intervjun med Claes Premmert innefattade 

bakgrundsfakta kring stadsutvecklingsprojektet, Västerport och reala optioner. Dessvärre 

visade det sig att begreppet reala optioner var okänt för han. Andra intervjun som hölls med 

Magnus Widén valde vi att istället omformulera begreppet reala optioner till mer 

lättförståeligt genom att fråga kring begreppet. Varken Claes Premmert eller Magnus Widén 

hade hört talas om reala optioner vilket försvårade arbetet för oss. En annan upptäckt efter 

intervjuerna var att projektet Västerport innefattade en del miljöaspekter vid utförandet av den 

nya stadsdelen. Detta ledde till att vi behövde komplettera för att införskaffa oss mer 

förståelse om hur kommunen arbetar dels med reala optioner och investeringar och dels hur 

miljöproblemen hanterades. Då valde vi istället att omformulera våra frågor där begreppet 

reala optioner bearbetades till att innefatta frågor kring begreppet. För att införskaffa mer 

information kring investeringar kring Västerport ställdes kompletterande frågor om olika 

modeller. För att få ut mer av miljöaspekterna ställdes även frågor om detta. 

För att effektivisera tiden både för oss och för våra respondenter valde vi att skicka ut 

frågorna via e-post. Nackdelen med att vi valde att skicka ut frågorna istället för att boka 

ytterligare intervjuer gjorde att inga fler följdfrågor kunde ställas.  

Liknande frågor e-postades ut till respondenterna, utförligare frågeformulär finns i bilaga 1-4.  

Frågorna som e-postades ut och som anses vara viktiga för vår studie var: 

o Vad har det för innebörd av att Västerport än så länge är i planeringsfasen?  

o Hur arbetar ni med flexibilitet vid investeringar i Västerport?  

o På vilket sätt är flexibilitet värdefullt för er?  
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o Hur hanteras osäkerhet i projektet Västerport?  

Svaren från dessa frågor kunde ge oss ett underlag för tolkning hur reala optioner används då 

detta begrepp är i starkt fokus i denna rapport. Detta underlag kom senare till användning för 

vår analys där vi analyserar kring stadsplanering i Varbergs kommun, investeringar, 

miljöaspekter och reala optioner.  

3.6 Validitet & Reliabilitet  
Två nyckelbegrepp inom forskning och undersökningar är validitet och reliabilitet. Validitet 

innebär att i resultatet av en undersökning skall mäta det den är avsett för att mäta, medan 

reliabilitet innebär att det som mäts ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014).  

Patel och Davidson (2011) menar att dessa begrepp har ett visst samband med varandra och 

det inte fungerar att fokusera endast på ett utav begreppen. Dessutom förklarar Patel och 

Davidsson (2011) att hög reliabilitet inte garanterar hög validitet. Däremot är en fullständig 

reliabilitet en förutsättning för en fullständig validitet. Det innebär att om en mätning eller 

undersökning skall vara tillförlitlig, måste vetskapen finnas för vad som skall mätas (ibid.).  

Inledningsvis samlades information genom olika källor för att få övergripande information 

kring projektet Västerport och till de relaterade begreppen till vår studie. För att vi skulle få 

högre validitet i våra undersökningar har vi gått igenom informationen och tagit fram stycken 

som varit intressanta för denna studie. Denna information innefattar kommunal 

stadsplanering, investeringar, miljöaspekter och reala optioner.  

Vid intervjutillfällena spelades intervjun in för att sedan kunna lyssna på dem igen. Detta 

gjordes främst för att inte missa någon viktig aspekt från intervjupersonen. Nackdelen med att 

spela in intervjuer kan vara att intervjupersonen känner det som negativt (Dalen, 2015). 

Påföljderna kan innebära att respondenten bli försiktig med vad han eller hon säger för att inte 

säga fel. Efter intervjuerna transkriberas intervjun. Enligt Dalen (2015) bör forskaren själv 

göra transkriberingen då denna process ger forskaren en chans att lära känna sitt data.  

För att få högre validitet har sammanställningen av intervjun skickats via e-post tillbaka till 

intervjupersonen som har möjlighet att påpeka om någon information är inkorrekt eller vill 

tillägga information.  

Enligt Eriksson och Wiederheim Paul (2014) fås en hög reliabilitet genom att resultatet av en 

studie blir densamma oberoende av vem som genomför studien. Då denna studie bygger på 

intervjuer kan reliabiliteten inte bli hög. Detta beror på att resultatet kan skilja sig beroende på 

vem som intervjuas i samband med projektet Västerport.   
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4 Empiri 
Vår empiriska data har samlats in vid intervjuer och uppföljning med frågor via e-post, de 

fullständiga intervjufrågorna för varje respondent finns i bilaga 1-4. 

4.1 Empiriskt tillvägagångssätt  
Intervjuade respondenter arbetar inom Varbergs kommun, för utförligare tillvägagångssätt se 

figur 5, s. 21: arbetsprocessen i denna studie.  

Vi informerade våra respondenter i god tid om vilket ämne vår studie handlade om då vi ville 

ta reda på om intervjupersonerna hade mycket eller lite kunskap kring vårt ämne. Under 

intervjuerna valde vi att spela in samtalet för att vi senare lyssna igenom dessa igen. Vi har 

också transkriberat samtalen för att kunna läsa igenom materialet flera gånger.   

4.1.1 Besöksintervju - Claes Premmert  
2015-04-14, Claes Premmert, Projektledare Västerport - Varbergs kommun.  

Medverkande: Louise Eklund, Marcuz Eklund och Claes Premmert. 

Plats: Stadshus B, Varberg. 

Vårt första möte skulle ge oss en bättre helhetsuppfattning om stadsutvecklingsprojektet och 

mer djupgående information kring Västerport. Mötet var planerat som ett kortare möte med 

möjlighet för uppföljning kring våra andra betydelsefulla begrepp. Vi tog kontakt med Claes 

Premmert via e-post och kunde ses ganska omgående. Vidare kommer Claes Premmert 

refereras som Premmert. I bilaga 1 finns de intervjufrågor som ställdes till Premmert och 

uppföljningsfrågorna finns i bilaga 3. Premmert arbetar som projektledare för projektet 

Västerport och har varit involverad sedan maj 2014 då han började arbeta på Varbergs 

kommun. I sitt bagage har han med sig mycket erfarenhet av att arbeta med projekt då han 

sysslade med detta i sitt tidigare arbete i Göteborg. Premmert berättar att han inte har haft 

mycket kontakt med Varbergs kommun innan utan har lärt sig under det senaste året. Utöver 

Premmerts ledarroll som projektledare är han verksam med att hålla ihop de tre olika 

projekten. När vi haft vår intervju med Premmert frågade vi om han kunde rekommendera 

ytterligare personer som skulle kunna vara nyckelpersoner för vår studie. Som 

rekommendationsurval gav Premmert oss Magnus Widén som arbetar som ekonomidirektör 

på Varbergs kommun.  

4.1.2 Besöksintervju - Magnus Widén 
2015-04-23, Magnus Widén, Ekonomidirektör - Varbergs kommun. 

Medverkande: Louise Eklund, Marcuz Eklund och Magnus Widén. 

Plats: Ekonomikontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. 

Efter att Premmert rekommenderat oss att kontakta Magnus Widén tog vi kontakt med han via 

e-post och kunde få en intervju inom en vecka. Vidare kommer Magnus Widén refereras som 

Widén. I bilaga 2 finns de intervjufrågor som ställdes till Widén och uppföljningsfrågorna 

finns i bilaga 4. Under intervjun berättade Widén att han arbetat som ekonomidirektör i drygt 

6 år på Varberg kommun och är föreståndare för ekonomikontoret som tillhör 

kommunstyrelsens förvaltning. Widén påpekar att ekonomikontoret jobbar med strategiskt 

ekonomihantering, budget, bokslut och rapportering, men har också en del operativa 

funktioner. Premmert är projektledare för Västerport och kunnig inom detta område, Widén är 

också involverad i stadsutvecklingsprojektet men verkar kring den ekonomiska planeringen 

och redovisningen av stadsutvecklingsprojektet.  

Nedan i tabell 1 visas en sammanställning av respondenterna i form av befattning, erfarenhet i 

Varbergs kommun och hur respektive respondent är involverad i Västerport.  
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4.2 Stadsplanering i Varbergs kommun 

4.2.1 Lagar som styr och fysisk planering 
Widén förklarade att stadsplanering i Varbergs kommun sker genom så kallad planmonopol 

vilket menas att kommunen bestämmer själva vilka ändamål olika markområden får användas 

till. Planerna delas in i översiktsplaner och detaljplaner. Politikerna i Varberg styr planerna 

men får rätta sig efter lagstiftning så som plan- och bygglagen. Widén berättade att utifrån 

dessa planer formas infrastrukturen.  

4.2.2 Infrastrukturinvesteringar  
Widén poängterar att infrastrukturen är viktig för trafikförbindelserna och därmed kan 

samhället fungera. Premmert betonade att infrastrukturen är viktig för att en stad ska fungera. 

Stadsutvecklingsprojektet är uppdelat i tre delar, Varbergstunneln, Farehamnen och 

Västerport. Premmert klargjorde att hela stadsutvecklingsprojektet startades för drygt 25 år 

sedan. Huvudsyftet var inte i detta stadium att skapa en ny stadsdel utan framförallt för 

trafiksäkerheten och tillgängligheten i staden. Det var för två till tre år sedan som beslutet 

kom att bygga ner järnvägsbanan i en tunnel. Premmert berättade vidare att i och med detta 

beslut insåg politikerna i Varberg möjligheterna som uppstår. Det kan göras mer, i och med 

flytten av hamnen och den yta som tillgängliggörs kan Västerport skapas. Widén framhävde 

att det är tunneln som egentligen är huvudsyftet och att den nya stadsdelen är en konsekvens 

av Varbergstunneln.  

4.2.3 Varbergs som en attraktiv stad 
Premmert upplyser att medborgardialogen har varit ganska väsentligt för planeringen av 

Västerport. En sammanställning av dialogen har gjorts där vissa ledord och inriktningar finns 

med som ska tas med i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Premmert klargjorde att efter 

kommunen läst medborgarnas synpunkter skiljde sig dessa inte speciellt mycket från vad de 

själva hade kunnat säga. Detta kändes positivt för kommunen. Medborgardialogen är alltid 

med i kommunens arbetsprocess och kan ge indikationer för hur planeringen ska gå till. Ett 

problem som Premmert påpekade är att Varberg är känd för att vara en sommarstad, där 

försöker kommunen hitta en lösning som ska göra Varberg attraktivt även vintertid.  

Widén upplyser att en väldigt stor utmaning är själva genomförandet då vissa har och andra 

har inte förstått hur stort detta kommer att bli. Staden kommer att vara delvis avstängd då 

gigantiska vägarbeten kommer att göras i Varberg. När kommunen ska exploatera den nya 

stadsdelen kommer fler vägarbeten att göras vilket kan stoppa upp staden delvis.  

När projektet är så stort som Västerport är förklarade Premmert att det finns en del 

utmaningar som uppkommer i samband med planeringen och utförandet av Västerport. 

Västerport kommer att delas in i delprojekt eller så kallade etapper för byggandet av den nya 

stadsdelen. Widén påpekade att ser kommunen till bostadsutvecklingen som kommer ske i 

Västerport måste bygget ske i etapper för att stämma överens med efterfrågetrycket. 

Planeringen av Västerport är i tidigt stadium där olika aspekter har diskuteras i kommunen. 

Namn Befattning Erfarenhet i 

Varbergs 

kommun 

Involverad i 

Västerport 

  

Claes Premmert Projektledare Västerport 1 år Som 

projektledare 
  

Magnus Widén Ekonomidirektör 6 år I den 

ekonomiska 

planeringen 

  

Tabell 1: Sammanställning av respondenterna 
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Kommunfullmäktige ska fastställa inriktningsbeslut vilket kommer göras under senvåren 

2015. Än så länge är det förberedande planeringsarbeten som har gjorts där bullerstörningar, 

markmiljö och geoteknik tas hänsyn till.  

4.2.4 Miljöaspekter för Västerport 
Premmert förklarar att en utmaning angående Västerport och även andra områden längs med 

Sveriges kust är havsnivåhöjningen. Tron är att om hundra år har havsnivån stigit med en 

meter, i kombination med andra vädereffekter kan det bli ganska höga nivåhöjningar längst 

kusten påpekar Premmert. Detta måste tas hänsyn till då kommunen inte vill ha några 

översvämmande bottenvåningar med mera. Premmert berättar vidare att samtidigt är det ett 

dilemma med den befintliga stad som ligger på sin nivå, vilket är en nivå lägre än vad som 

hade byggts idag. Här gäller det att hitta en nivå som är anpassade efter varandra. 

En miljöaspekt för människorna i staden som kommer behöva åtgärdas är buller. Farehamnen 

kommer förmodligen att öka sin produktion då Väröbruk
3
 kommer att öka sin produktion 

mycket. Enligt Premmert gäller det att hitta tekniska lösningar både för hamnverksamheten, 

men också olika bullerskyddande åtgärder för bostäderna. Detta för att klara ljudkraven 

utomhus, det är enkelt att åtgärda inomhus genom fönster som klarar av att dämpa ljudnivåer, 

problemet uppstår istället när fönstren öppnas. Det finns också krav på hur ljudmiljön är 

omkring husen, kvällar och nätter är det högre krav. Kommunen har haft diskussion där 

lösningen till mindre buller skulle kunna vara att bygga kontorshus närmst hamnen då dessa 

byggnader har lägre bullerkrav.  

Ett annat problem som kan uppstå vid exploateringen av Västerport är om marken visar sig 

vara förorenad. Premmert förklarade att kommunen kommer sanera marken om det behövs. 

Varbergs kommun ska genomföra en förstudie för att utreda om marken för exploateringen är 

förorenad. 

4.2.5 Investeringar i Västerport 
Premmert påpekade att projekten ska gå runt ekonomiskt.  

Västerport ska inte bli en gräddhylla där bara rikare människor har råd att bo utan kommunen 

vill hitta en mix av bostadsrätter och hyresrätter. Det gäller att hitta en kombination på bästa 

sätt och där går funderingarna kring hur stor andel ska vara hyresrätter med mera. Premmert 

berättade att idag är det inga specifika metoder som används för att göra beräkningar kring 

Västerport än utan kommunen tittar på kvadratmeter/byggrätt och försäljningspris. Han 

förklarar vidare att kommunen gjort en ekonomisk studie med hjälp av konsult för att ta reda 

på hur byggrättspriserna ska ligga i Varberg. Så vitt Premmert förstått det har Varbergs 

kommun en tradition av att inte lånefinansiera i deras investeringar. Han påstod att denna post 

bör ses över och ett nytänkande bör införas, i alla fall under en period. Arbetet i kommunen 

sker genom samarbete då personalen i projektet och ekonomiavdelningen på kommunen 

arbetar tillsammans. Likaså sker samarbete med politikerna i dessa frågor.  

Premmert berättade att just nu arbetas det fram ett nytt inriktningsbeslut som ska vara mer 

detaljerat, dock inte för detaljerat då det inte går att förutspå hur bostadsmarknaden kommer 

att se ut om 15-20 år. Inriktningsbeslutet ska ge en inriktning för hur arbetsprocessen för 

Västerport ska gå till, formulera målsättningar med flera. Idéer handlar mycket om 

kvadratmeter bostäder kommunen vill bygga, hur många lägenheter, hur mycket invånare 

kommunen vill ha och hur många arbetsplatser som ska finnas där. När vi frågade vidare 

kring bestämmelser om hur många bostäder som är planerade i Västerport svarade Premmert 

                                                 
3
 Väröbruk är en sulfatmassabruk i Varbergs kommun som är placerad intill Viskan (Södra, 2015).  
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att i första etappen när hamnen har flyttats finns det 125 tusen kvadratmeter där en rimlig 

exploatering av lägenheter är cirka 2500 till 3000 stycken. Kommunen ställer sig själva frågan 

hur många tusen kvadratmeter bostadsyta kommunen kan bygga där. Premmert spekulerade 

och gav exempel: bygger kommunen för höga hus skuggar dessa den gamla staden men 

många bostäder kan då byggas. Bygger kommunen istället för lågt kan det bli tufft 

ekonomiskt. Widén upplyste att grunden är att Västerport ska finansieras och ge ett överskott 

vid de markförsäljningar som görs till olika byggherrar som bebygger området.   

Premmert beskrev att kommunen inte kommer äga så mycket av områdena i framtiden utan 

kommunen har haft diskussioner med Bostads AB, Fastighets AB och externa intressenter. 

När vi fortsatte att fråga om kommunen ska sälja mark för att få intäkter och därmed kunna 

delfinansiera projektet svarade Premmert att så är fallet. Det är dessa intäkter som ska betala 

de dyra ingångskostnaderna, dock har kommunen ett dilemma då en hel del pengar får betalas 

i förväg. Detta beror på att det tar tid, först krävs en detaljplan och därefter fås svar om 

kommunen får lov att bygga. Vidare berättade han att det kan finnas en annan lösning som 

skulle innebära att kommunen skriver avtal med intressenter tidigt så dessa får vara med och 

delfinansiera de inledande kostnaderna. Dock finns andra dilemman som uppstår då alla 

intresserade intressenter inte har möjlighet att finansiera i denna typ av lösning utan endast 

stora företag har på pass mycket. Kommunen vill hitta en balans mellan stora och små, lokala 

och externa företag.  

Stadsutvecklingsprojektet som ligger under kommunstyrelsens förvaltning har en budget på 

ungefär 15 miljoner kronor. Widén påpekar dock att stadsutvecklingsprojektet kommer att ha 

en större budget i andra delar, dessa 15 miljoner är endast driftbudget för 2015. Pengar som är 

planerade att användas i projektet kommer ligga på 10-11 miljoner de kommande åren. 

Däremot kommer projektet få betydligt större omfattningar på kommunens balansräkning, i 

exploateringsbudgeten och i anläggningsredovisningen. Widén anmärker att kommunen har 

kommit en bit på vägen men vissa aspekter finns kvar att titta på, dels beror detta också på att 

allt inte är fastslagit från politikernas sida. Kommunen ska genomföra förstudier som kan ge 

indikationer för budgeteringen och vilka kostnader kommunen kommer behöva använda sig 

av. Enligt Widén har kommunen valt att vara med som medfinansiär i projektet för 

tunnelbygget eftersom kommunen vill vara med och påverka. I grunden är gemensamma 

vägar och järnvägar statligt ansvar men när kommunen medfinansierar så kan kommunen 

säga sitt i diskussionerna.  

Widén berättade att kommunen använder sig av kassaflödesanalys som kalkylmodell. 

Kommuner använder sig av fasta priser i dagens penningvärde och räknar med att påverkan 

av inflation kommer att påverka övriga parametrar. Kommunens investeringar beräknas med 

en internränta som ska vara "trögrörlig" och förutsägbar. Dock tas de ingen hänsyn till om 

investeringen behöver extern finansieras eller inte. En investering där kostnaderna inte kan 

aktiveras kostnadsförs så fort som möjligt.  

4.3 Reala optioner 
Premmert påstår sig inte veta mycket om begreppet reala optioner. När vi först förklarar kort 

begreppet för honom och ställer följdfrågan om han anser att reala optioner tillämpas svarar 

han att begreppet inte används men arbetssättet finns där. Widén reagerar liknande, han kände 

inte till begreppet sedan innan.  

4.3.1 Osäkerhet och flexibilitet  
Kommunen arbetar med flexibilitet vid investeringar med hjälp av en investeringsmodell som 

leder till en fyrstegsanalys där alternativa lösningar till att göra en investering reds ut. En 

fråga kan vara hur kommunen kan lösa en efterfrågan på annat sätt och hur kommunen ska 



26 

 

göra då. Det innebär att det finns en flexibilitet innan beslutet tas för att gå in i en investering.  

Widén påpekar att när kommunen tagit sig an en investering kan etappernas delar ha olika 

nivåer. Genom att göra en förstudie med olika alternativ kan politikerna få ett bra 

beslutsunderlag. Skulle kommunen välja att göra alla investeringar på en gång skulle de leda 

till att den ekonomiska osäkerheten också blir större enligt Widén. 

Västerport är i planeringsfasen vilket medför mer osäkerhet än om projektet hade varit i 

genomförandefasen. Dock påpekar Widén att även om ett projekt är i planeringsfasen behöver 

det inte generellt innebära osäkerhet för framtiden. Flexibelt arbetssätt för investeringar kring 

Västerport sker genom att kommunen öppnar upp olika sätt att genomföra exploateringen. Då 

efterfrågan kan variera mellan olika tider behövs flexibilitet för att tillgodose olika önskemål 

som exempelvis marknaden förklarade Widén. Flexibilitet kan bli värdefullt för kommunen 

enligt Widén genom att kommunen anpassar utförandet efter olika önskemål.  

När förslag på beslut kommer från kommunen till politikerna tas det fram olika scenarier. 

Kommunen får förklara vilka osäkerheter som kan tänkas finnas. Detta beror mycket på vad 

man beslutar, vilken etappindelning, hur många hyresrätter och hur mycket bostadsrätter som 

kan tänkas byggas.  

4.3.2 Stegvisa investeringar 
Premmert påpekar att det finns utmaningen när det gäller Västerport och de andra två 

projekten. De handlar om att de tre projekten kräver samordning, att projekten är beroende av 

varandra. Det får inte ske några onödiga tidsmässiga glapp menar han. För att kunna bygga en 

ny stadsdel behöver Stena
4
 flyttas, för innan det sker kan kommunen inte börja bygga 

någonting. Går allt enligt plan är målet att bygget startar 2019 med detta kan kommunen inte 

vara säkra på. Widén påpekar att det finns en del deadlines som måste följas, trafikverket som 

ansvarar för infrastrukturen av tunneln kommer starta bygget 2019 vad som än händer. Det 

gäller att kommunen har förberett sig för detta genom att dra om vatten och avloppsledningar 

och flyttat elledningar och så vidare. Han förklarar att det är ett stort arbete som kommer att 

dras igång. 

Widén förklarar att för att kommunen ska kunna börja bygga i Västerport krävs det 

förberedelser av marken. För att göra marken byggbar är det nödvändigt att ordna med vatten, 

avlopp, vägar och gatubelysning. Widén föreställer sig att Västerport kommer att ske i tre 

etapper där kommunen gör i ordning ett område för att sedan sälja detta vidare. Efter det 

kommer nästa etapp. Han påpekar också att planeringen inte är klar utan första etappen skulle 

kunna vara att förbereda all mark för att sedan i nästa etapp ytbelägga och asfaltera. Widén 

förklarar vidare att det blir svårt att göra alla investeringar samtidigt i Västerport då de finns 

risk för kapacitetsbrist.  

Västerport kommer att delas upp i delprojekt förklarade Premmert eftersom projektet i sig är 

så pass stort. Byggnader som bostäder är ett hett ämne kring Västerport. Premmert påpekar att 

man inte bygger 2000-3000 lägenheter under några år, utan det kvävs en del praktiska och 

tidsmässiga planeringar. Premmert fortsätter berätta att kommunen inte kan släppa hela den 

inre hamnen på en gång utan det krävs uppdelning i etapper.  

4.3.3 Skjuta upp investeringar 
Enligt Widén kan det finnas flera orsaker som kan göra att projektet Västerport skjuts upp. 

Dels kan det bero på tekniska orsaker på grund av begränsad kapacitet eller att andra moment 

måste bli färdigt först. Ett problem som kan uppstå är om industrihamnen inte kunnat flyttas 

                                                 
4
 Stena Line är en färja som går mellan Varberg i Sverige och Grenå i Danmark.  
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och därmed kan inte projektet Västerport startas upp. En annan orsak har med låg- och 

högkonjunktur att göra, han påstår att 2015 uppfattas som en högkonjunktur i Varberg 

angående framför allt bostadsefterfrågan medan egentligen är det lågkonjunktur. 

Befolkningsutvecklingen är hög och de talar för att den ska fortsätta så. Skulle det bli 

lågkonjunktur påstod Widén att det definitivt kan vara en aspekt som kan göra att projektet 

skjuts upp. Dessa etapper kommer bero på marknaden. Premmert påpekade också att 

Västerport kan skjuts upp på grund av marknaden. Widén förklarade att skulle det bli 

lågkonjunktur igen skulle de leda till att människor inte har råd att köpa bostadsrätter eller 

hyra hyresrätter. Då krävs det att kommunen håller på investeringen av bostäder under några 

år eller hur länge det ska behövas. Premmert tillägger att kommunen inte kan bygga bostäder 

snabbare än vad efterfrågan vill. I den första delen som byggnation kommer ske är från 

campus, precis vid stena terminalen och fram till den inre hamnbassängen tar slut. Den här 

raksträckan, cirka 125 tusen kvadratmeter kanske man med rimlig exploatering får in mellan 

2500-3000 lägenheter. Premmert förklarade att en annan anledning som skulle göra att 

Västerport skjuts upp kan vara ändrad inställning från politikerna.  

4.3.4 Option att överge 
Widén bedömer att det är en liten risk att projektet överges men påpekar ändå att ingen vet 

vad som händer i framtiden. Premmerts åsikt var att de egentligen inte finns några aspekter 

som kan göra att Västerport överges.  
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5 Analys 
I vår analys del redovisar vi förbindelser mellan empirin med teorin, för att göra en tydligare 

överblick har vi valt att dela in i rubriker efter varje begreppsområde. 

5.1 Analysmodell  
För att svara på vår forskningsfråga analyseras hur begreppen stadsplanering i Varbergs 

kommun, reala optioner, miljöproblem och investeringar hör ihop. Fokus ligger på 

delprojektet Västerport som ingår i stadsutvecklingsprojektet i Varberg. Framtagningen av det 

som analyserats har skett genom empiriskt material och teoretiskt material. Det teoretiska 

materialet är framtaget genom litteratursökning och sökning av vetenskapliga artiklar. För att 

säkerhetsställa informationen har begreppen fastställts genom flera källor. Det empiriska 

materialet är insamlat genom intervjuer och uppföljning av intervjufrågor via e-post. 

Västerport är den nya stadsdelen som kommer att byggas i Varberg efter att Varbergstunneln 

är färdigställt och Farehamnen har börjat flyttas. Som visas nedan i figur 6 är Västerport den 

del som är i fokus i denna studie. 

Västerports markyta kräver planering från Varbergs kommuns sida. Infrastrukturen är viktig 

för en kommun och dess invånare (Fjertorp, 2010). Investeringar görs av kommuner varje år 

för att tillgodose sina invånare med nytta. Kommuner har ofta begränsat med resurser och 

måste prioritera i sin investeringsval (ibid.). Stadsplanering fastställs att vara en väsentlig 

aspekt för utförandet av Västerport. Osäkerheter som uppstår vid utförandet av Västerport 

innefattar olika miljöaspekter och dessa måste hanteras. För att den nya stadsdelen ska byggas 

krävs planering. Om kommunen använder sitt eget kapital eller lånat kapital vid investeringar 

i Västerport  måste ändå investeringarna undersökas. Reala optioner är strategier som 

behandlar osäkerhet vid investeringsbeslut och värdesätter att arbeta med flexibilitet vid 

besluten. Enligt figur 6 nedan är utformningen av stadsplanering i Varbergs kommun och 

reala optioner mörkare eftersom dessa avsnitt betonas mer än miljöaspekter och investeringar 

i denna studie.  

 

På detta sätt utformas vår analys, nedan visas hela sambandet mellan Västerport, där 

stadsplanering i Varbergs kommun och reala optioner står i centrum och investeringar och 

miljöaspekter är konsekvenser som uppstår upptill.  
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Figur 6: Analysmodell 

5.2 Analys av stadsplanering i Varbergs kommun 

5.2.1 Lagar som styr och fysisk planering 
Varbergs kommun har implementerat så kallad planmonopol vilket betyder att kommunen 

bestämmer vilka ändamål olika markområden får användas till. Stadsplaneringen av en stad i 

Sverige styrs av lagar, enlig kommunallagen (1 kap, 1 §) (1991) får kommuner och landsting 

själva ha hand om sådana angelägenheter som har anknytning till kommunens område.  Den 

fysiska planeringen som anges i lagen ska redovisas i tre delar, översiktsplaner, detaljplaner 

och områdesbestämmelser. Widén berättade att dessa planer styrs av politikerna i Varbergs 

kommun dock måste politikerna rätta sig efter plan- och bygglagen. Utifrån dessa planer 

utformas infrastrukturen.  

5.2.2 Infrastrukturinvesteringar  
Widén förklarade att genom kommunens investering i Varbergstunneln och flytta hamnen kan 

infrastrukturen i Varberg fungera bättre då tågtrafiken inte stör trafikanter. För att människor 

ska ha en plats att leva och bo och för företag att verka och utvecklas behövs en fungerande 

infrastruktur (Fjertorp, 2010). Stadsutvecklingsprojektets tre delar grundar sig i huvudsyfte att 

förändra infrastrukturen för trafiksäkerhet och tillgänglighet i staden. Dessa 

infrastrukturinvesteringar i Varbergs kommun kan kopplas samman med Fjertorps (2010) 

teori om att investeringarna skall innebära en nytta för kommuninvånarna i Varberg. Det finns 

fler lagar än plan- och bygglagen som styr infrastrukturen, bland annat lag om allmänna 

vattentjänster och renhållningslagen. Dessa lagar är tillämpade i Sverige för att invånarna ska 

kunna förvänta sig en lägsta nivå på samhällsservice (ibid.). Premmert framhävde att i och 

med beslutet att starta upp Varbergstunneln öppnas nya möjligheter för Varbergs kommun. 

Politikerna insåg då att med en ny fri yta kan en ny stadsdel växa fram.   

5.2.3 Varberg som en attraktiv stad 
Västerportprojektet har blivit en konsekvens av Varbergstunneln och Farehamnen där en ny 

stadsdel ska byggas. Planeringen av Västerport har skett genom medborgardialoger där 

invånarna i staden har fått medverka och tycka till. Enligt Premmert ger detta indikationer för 

kommunen hur planeringen kring Västerport ska fortgå. Kommuner som vänder sig till 

Stadsplanering i 
Varbergs kommun 

Reala optioner  

Miljöaspekter Investeringar 

Västerport 



30 

 

invånarna och frågar om dess intresse kan ge kommunen ett bättre beslutsunderlag (Boverket, 

2014). Kommunen fick glada besked då medborgarnas åsikter inte skiljde sig speciellt mycket 

från kommunens syn på planeringen. Premmert påpekade att medborgardialogen kommer 

finnas med under planeringen av Västerport.  

Widén upplyser att kommunen får se till att bygga Västerport i etapper för att stämma överens 

med efterfrågan på bostäder. Olika aspekter har diskuteras i kommunen men inget fastslaget 

då planeringen av Västerport är i ett tidigt stadium. För att en kommun ska locka till sig nya 

invånare kan byggnation av nya bostadsområden i attraktiva lägen vara en handling (Fjertorp, 

2012). Widén upplyser att det kommer finnas utmaningar med projekten då staden delvis 

kommer vara avstängd under byggandet. Än så länge är förberedande planeringsarbeten 

gjorda för Västerport så som bullerstörningar, markmiljö och geoteknik. Premmert påpekade 

att Varberg är en sommarstad vilket kommunen vill utöka till att vara attraktiv stad året om. 

Kommunen ska i samband med Västerportprojektet hitta lösning för att göra staden mer 

attraktiv. För att skapa en attraktiv stad behövs ett attraktivt bostadsbestånd och en fungerande 

infrastruktur enligt Andersson et al. (2014). 

5.2.4 Miljöaspekter för Västerport 
I Västerport finns en del utmaningar för utförandet av den nya stadsdelen. Den framtida 

havsnivåhöjningen, förorenad mark och buller är tre aspekter kommunen måste undersöka. 

Enligt Andersson et al., (2014) bör miljöproblem hanteras för att skapa en attraktiv stad.  

Initialt ska förstudier i Varbergs kommun göras för att utreda om marken för exploateringen 

är förorenad. Dessutom diskuteras buller i kommunen då Västerport ligger i anknytning till 

Farehamnen vilket kan orsaka höga ljudnivåer. Havsnivåhöjningarna är ett miljöproblem som 

kan få kraftig påverkan på utförandet av Västerport. Enligt Carmichael (2015) medför den 

stigande havsnivån en osäkerhet som ökar med tiden. Enligt Premmert ska byggnationen av 

bostäder och kontor ske i den mån att dessa inte kommer lida av översvämning. Han förklarar 

vidare att då uppstår andra aspekter som kommunen måste ta hänsyn till. Dilemmat är att 

bygga en ny stad som eventuellt kommer läggas högre än vad den befintliga staden står idag.  

5.2.5 Investeringar i Västerport  
Projekten måste gå runt ekonomiskt påpekar Premmert. Den nya stadsdelen Västerport ska 

inte bli en gräddhylla där rikare människor har råd att bo utan en kombination av både 

bostadsrätter och hyresrätter är viktigt.  Premmert förklarar att kommunen inte har några 

speciella metoder för att beräkna kring investeringar i Västerport utan kommunen spekulerar 

på kvadratmeter/byggrätt och försäljningspris. Dessa spekulationer är mest uppskattningar för 

framtiden. Enligt Fjertorp (2010) kan kalkylmetoder i kommunala organisationer för att 

bedöma ekonomiska konsekvenser av investeringarna. En förstudie med konsult har gjorts för 

att uppskatta hur byggrättspriserna kommer att ligga i Varberg framöver. Premmert förklarade 

vidare att så vitt han vet brukar inte Varbergs kommun lånefinansiera. För att få ett positivt 

kassaflöde kan företagets ägare skjuta in pengar i företaget eller så beslutar företaget sig för 

att låna pengar (Greve, 2009). Dock torde denna post ändras under en period i samband med 

projektet Västerport. I området där Västerport ska placeras i framtiden kommer kommunen 

själva att inte äga all mark utan kommunen kommer arbeta tillsammans med interna och 

externa intressenter. Ett inriktningsbeslut ska genomföras i kommunen för att ge in inriktning 

för utförandet av Västerport. Premmert förklarade att detta inte bör vara alltför detaljerat då 

kommunen inte kan förutse marknaden om 15-20 år. Byggnationen av bostadsrätter och 

hyresrätter är avgörande för hur mycket intäkter som kommunen kan få in. Enligt Joyce 

(2002) är det komplicerat att investera i fastigheter för att det är svårt att uppskatta det 

stegvisa kassaflöde som fastigheten kan generera.  

Väljer kommunen att bygga högt kan de ge fördelar genom att fler människor kan bo där och 

bygger kommunen för lågt kan det bli tufft ekonomiskt. Widén belyste att Västerport ska 
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finansieras och ge överskott vid markförsäljningar och sälja dessa till olika byggherrar. Enligt 

Premmert kommer kommunen sälja av marken för att få intäkter som ska betala de dyra 

ingångskostnaderna.  

Hela stadsutvecklingsprojektet ligger under kommunstyrelsens förvaltning och har en budget 

på cirka 15 miljoner kronor, detta är endast driftbudgeten för 2015. Widén förklarade att 

stadsutvecklingsprojektet kommer att ha en större budget i andra delar. Projektet kommer 

dock att påverka kommunens balansräkning, i exploateringsbudgeten och i 

anläggningsredovisningen. De kommande åren är 10-11 miljoner beräknade till att behövas i 

projektet. Enligt Widén använder sig kommunen av kassaflödesanalys med fasta priser i 

dagens penningvärde och inkluderar inflation. Kassaflödet visar företagets inbetalningar och 

utbetalningar och delas in i tre delar, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten 

och finansieringsverksamheten (Brealey et al., 2011). Widén påpekade att kommunens 

kalkylmodell inte tar hänsyn till om investeringen behöver extern finansieras eller inte. 

Kostnader som inte aktiveras kostnadsförs så fort som möjligt i Varbergs kommun och detta 

kan anses vara en "sunk cost" i enligt med Hiller et al. (2010) teori om sunk cost. 

5.3 Analys av reala optioner 

5.3.1 Osäkerhet och flexibilitet  
Varbergs kommun tillämpar flexibilitet vid investeringar i form av en investeringsmodell. 

Investeringsmodellen består av en fyrstegsanalys där olika alternativa lösningar analyseras 

och utreds. Widén menar att denna modell används som analys innan ett beslut tas om en 

investering skall genomföras eller inte. Detta tillvägagångssätt och tankesätt kan kopplas 

samman med reala optioner där Metrick och Yasuda (2011) menar att reala optioner är en 

analys där värdet av flexibilitet kvantifieras. Widén fortsätter att förklara att flexibilitet även 

tillämpas vid planeringen av Västerport utifrån önskemål av kommuninvånarna i Varberg. 

Han menar att anpassningar måste göras utifrån dessa önskemål som pekar på att värdet av 

denna flexibilitet kan bli användbar. När väl ett beslut tagits tas dessa fram till politikerna i 

Varberg där kommunen får påvisa de osäkerheter som kan finnas med besluten. Politikerna 

får sedan utvärdera de olika scenarierna utifrån önskemål från kommuninvånarna och den 

osäkerhet som är förknippad med scenariot. Detta blir då ett tillvägagångssätt som tydligt 

pekar på att flexibilitet och osäkerhet har ett förhållande till varandra, som också styrks av 

Kort et al., (2010) teori som menar att flexibilitet har ett starkt samband till osäkerhet. 

Eftersom Västerport i nuläget är i planeringsfasen menar Widén att det medför en högre 

osäkerhet än om projektet hade varit i genomförandefasen. Widén tillägger emellertid att bara 

för att ett projekt är i planeringsfasen, behöver det generellt inte innebära osäkerhet för 

framtiden. Xie (2009) menar dock att framtiden är osäker och att det inte går att förutspå 

vilket utfall en investering i framtiden kan få eftersom marknadsvillkoren är under ständig 

förändring och oväntade händelser kan inträffa när som helst. Widén antyder att om alla 

investeringar som skall göras i Västerport skulle göras på samma gång, skulle det innebära en 

högre ekonomisk osäkerhet. Därför kommer exploateringen ske i etapper som då blir mindre 

delprojekt. Widén påpekar att detta är ett flexibelt arbetssätt som Varbergs kommun tillämpar 

genom att öppna många olika alternativ för att genomföra exploateringen. Detta typ av 

arbetssätt kan kopplas till Brealey et al., (2011), som menar att den ekonomiska osäkerheten 

kan lösas genom att expandera ett projekt om det visar sig bli lönsamt, eller avveckla och 

överge projektet om det väntas få ett negativt utfall. 

5.3.2 Stegvisa investeringar 
Varbergs kommun har valt att dela in stadsutvecklingsprojektet i tre delprojekt, 

Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport. Hela projektet kommer att ske i etapper och 
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detta indikerar att Varbergs kommun gör stegvisa investeringar. Det finns flera fördelar av att 

investera stegvis (Herath & Park, 2002). För att Västerport skall kunna exploateras är det 

första steget att Stena flyttar sin verksamhet till den nya Farehamnen. Enligt Premmert är det 

första som måste göras en förstudie för att utvärdera om markytan är förorenad och behöver 

saneras. Detta är ett första steg i projektinvesteringen för att kvantifiera osäkerheten och hur 

den skall lösas. Resultatet leder senare till att projektinvesteringarna kan fortsätta till nästa 

steg genom att förbereda marken och enligt Premmert och Widén exempelvis börja dra 

vatten- och avloppsledningar, bygga vägar och gatubelysning. Genom att planera att arbeta på 

detta sätt, och utföra investeringar stegvis genom olika etapper kan därmed osäkerheten 

minimeras. Detta antyder även Kort et al. (2010) som menar att desto högre osäkerhet det 

finns inom ett projekt, desto mer attraktivt blir det att applicera stegvisa investeringar och på 

så vis försöka minska osäkerheten. Widén föreställer sig sedan att när de grundläggande 

förberedelserna är gjorda kommer även uppförandet av fastigheterna och lokalerna ske i 

etapper. Han förklarar att det inte går att göra alla investeringar samtidigt då det finns risk för 

kapacitetsbrist. Premmert har samma gemensamma uppfattning och menar att kommunen inte 

kan investera i hela marken på en gång utan det måste ske en uppdelning i etapper. Premmert 

menar att cirka 2000-3000 lägenheter planeras att kunna exploateras på Västerport och 

antyder att detta det inte kan göras samtidigt. Widén indikerar även att när en etapp är klar 

finns möjligheten att kunna sälja detta vidare som sedan skall kunna delfinansiera den 

fortsatta exploateringen av Västerport. Kommunens procedur för exploateringen innehåller 

därför en flexibilitet som gör att olika beslut och val finns vid varje steg i processen. Dessa 

beslut till alternativ kan därför analyseras för att projektet skall bli så optimalt som möjligt. 

Enligt Trigeorgis (2005) är dessa möjligheter till beslut vid stegvisa investeringar flexibla och 

användbara. Detta eftersom möjligheten finns att kommunen kan besluta att sälja av delar av 

projektet (Huchzermeier & Loch, 2001). 

5.3.3 Skjuta upp investeringar  
Det kan finnas flera orsaker som gör att projektet med Västerport tvingas skjutas upp. Enligt 

Widén kan en orsak bero på tekniska orsaker där andra moment måste bli färdiga först innan 

Västerport kan börja exploateras. Han menar att det kan uppstå kapacitetsbrist om inte 

industrihamnen flyttas i tid som tvingar Västerport att skjutas upp. Både Premmert och Widén 

poängterar att det också finns en annan viktig orsak som kan göra att projektet Västerport 

skjuts upp. Denna orsak styrs av marknaden och grundar sig på den konjunkturnivå och den 

efterfrågan det finns på de bostäder och lokaler som planeras att bygga på Västerport. Genom 

att kommunen tillämpar ett flexibelt arbetssätt och tar hänsyn till marknaden vid uppförandet 

av bostäderna kan investeringar skjutas upp i väntan på mer optimala konjunkturförhållanden. 

Enligt Widén kan en lågkonjunktur innebära att människor inte har råd att köpa bostadsrätter 

eller att hyra hyresrätter. Denna typ av möjlighet och flexibilitet att kunna skjuta upp 

investeringar kan medföra vissa fördelar. Enligt Trigeorgis (2005) kan projekt som innehåller 

investeringar där möjlighet finns att skjuta upp på investeringar, bidra till minskad osäkerhet 

och i slutändan förbättra investeringarnas lönsamhet. Kommunens strategi har även ett starkt 

samband med teorin skriven av Mun (2006). Han påpekar att genom att en ledning innehar 

möjligheten till fler beslutsvägar som en konsekvens av ett projekts höga osäkerhet och 

ledningens flexibilitet kan den mest optimala strategin tillämpas i väntan på att ny information 

blir tillgänglig. 

5.3.4 Option att överge 
Widén anmärker att risken är liten att projektet Västerport överges men poängterar dock att 

ingen vet vad som sker i framtiden. Skulle marknaden visa sig ha utvecklats sig sämre än 

förväntat kan företag välja att överge projektet (Trigeorgis, 2005). Premmert menar att det 

inte finns någon aspekt som skulle göra att Västerport tvingas överges. Om projektet mot all 
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förmodan tvingas överges, skulle det kunna leda till att företaget sparar pengar i samband med 

de kommande investeringskostnaderna. Då skulle kommunen också kunna försäkra sig mot 

att projektet blir ett misslyckande (Brealey et al., 2011). 

5.4 Sammanfattning av analys  
I resultatet visas en sammanställning av analysen, nedan redovisas 4 olika tabeller som kort 

ger en bild av den analys som presenterats ovan.  

I tabell 2 framförs analysen för stadsplanering i Varbergs kommun. Tabellen poängterar de 

viktigaste aspekterna för stadsplaneringen i Varbergs kommun.  

Stadsplanering i Varbergs kommun  

Varbergs kommun har implementerat planmonopol för att kunna investera i 

infrastruktur  

 

Infrastrukturinvesteringar i Varbergstunneln, Farehamnen & Västport ska öka trafiksäkerheten men 

också vara en tillgänglighet för alla 

För att Varberg ska bli en attraktiv stad måste Varbergstunneln, Farehamnen slutföras/påbörjas så 

Västerport kan börja byggas 

Genom att Varbergs kommun använder medborgardialogen kan kommunen planera Västerport utifrån 

medborgarnas önskemål 

Varbergs kommun kommer bygga i etapper för att kunna följa marknadens efterfråga på bostäder 
Tabell 2: Resultat av analys för stadsplanering i Varbergs kommun 

I tabell 3 presenteras sammanfattning av analysen för de miljöaspekter som kan uppstå i 

projektet Västerport. Tabellen visar vilka problemen är och hur kommunen ska/bör åtgärda 

dessa.  

  

  

Miljöaspekter Västerport  

 Problem Åtgärder   

 Havsnivåhöjning Bygga längre in mot land alt. högre över havsnivån  

 Buller Val av fönster, bygga kontor närmst hamnen  

 Förorenad mark Förstudie - åtgärda genom sanering  
Tabell 3: Resultat av analys för miljöaspekter Västerport 
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I tabell 4 framläggs påståenden och utmaningar för de investeringar som kommer ske i 

Västerport.  

Investeringar i Västerport  
 Påstående Utmaningar  

Konstaterande  Västerport ska gå runt 

ekonomiskt 

Västerport ska inte bli en 

gräddhylla 

 Kommunen använder inte 

specifika metoder för 

kalkylering av Västerport 

I nuläget blir det 

spekulationer & 

uppskattningar 

Metoder som faktiskt används Kvadratmeter/byggrätt och 

försäljningspris dvs. 

uppskattning av priser på 

bostäder i framtiden 

 

 Kassaflödesanalys Kommunen kan låna eller 

inte 

 4-stegsmodell  

Utmaningar Västerport Investeringar sker i framtiden Följa marknaden - efterfrågan 

   
Tabell 4: Resultat av analys för investeringar i Västerport 

I tabell 5 listas de reala optioner som Varbergs kommun planerar att tillämpa vid utförandet 

av Västerport.  

Reala optioner i projektet Västerport & stadsutvecklingsprojektet 
 Hur? Åtgärder 

Stegvisa optioner Stadsutvecklingsprojektet delas in 

i delprojekt 

Ett projekt för vardera 

Tunnelprojektet, 

Farehamnen & Västerport 

 Etappindelning för Västerport Förbereda marken, börja på 

en mindre markyta eller 

bygga bostäder stegvis 

Skjuta upp investeringen Konjunkturs nivåerna ändras  Följer konjunkturen, 

avvaktar om konjunkturen 

är låg 

Option att överge Liten risk Ingen 
Tabell 5: Resultat av analys för reala optioner Västerport 
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6 Slutsats 
I slutsatsen knyter vi samman studien och svarar på vår forskningsfråga. De två första 

punkterna är studiens forskningsfråga och syfte. Därefter framför vi en diskussion som sedan 

knyts samman i våra slutsatser. Vi kommer även ge förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

o Hur använder Varbergs kommun reala optioner vid stadsplaneringen av Västerport? 

 

o Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Varbergs kommun använder 

sig av reala optioner vid planeringsfasen av den nya stadsdelen Västerport. Vi 

kommer också analysera vilka investeringar som planeras att göras vid 

exploateringen av Västerport och vilka miljöaspekter som behövs ta hänsyn till.  

Det finns ingen tvekan om att stadsutvecklingsprojektet innebär en stor förändring för 

Varberg som stad. Kommande år innefattar flera delprojekt och målstolpar, där förändring av 

infrastrukturen är en väsentlig del. Innebörden av att Varbergstunneln slutförs och 

Farehamnen flyttas kan Varbergs stad utvecklas genom att exploatera den nya stadsdelen 

Västerport. En infallsvinkel som vi vill poängtera och som också framgår från analysen är att 

kommunen måste hålla sina deadlines i de relaterade projekten för att Västerport ska kunna 

bli färdigställt i tid. Det är tydligt att Varbergs kommun likt andra kommuner styrs av lagar 

och regler. Vi anser att dessa aspekter är avgörande för hur Västerport kommer gestaltas.   

Eftersom denna rapport har innefattat Västerportprojektet som förhåller sig i planeringsfasen 

har förståelsen för utförandet av Västerport varit svårt då vi fått tolka information som 

kommunen själva inte har fastställt ännu. Innebörden av att studera framtiden har resulterat i 

att denna studie baserats på vissa uppskattningar från kommunens sida kring Västerport.  

6.1 Stadsplanering i Varbergs kommun för Västerport 
Det som kan konstateras är att Västerport kommer att bli Varbergs nya stadsdel. I samband 

med detta projekt kommer kommunen att investera i infrastruktur i form av bland annat vägar, 

parker och bostadsområden. Västerport behöver finansieras av kommunen, dock har denna del 

i studien också varit svår att hantera. Detta har berott på att bestämmelser från Varbergs 

kommun inte är fastslagna utan spekuleras då projektet än så länge är i planeringsfasen. En 

annan aspekt enligt oss som påverkar att kommunen inte har några finansieringsplaner för 

Västerport beror på att kommuner inte får drivas i vinstsyfte utan kommuners investeringar i 

infrastruktur ska ge nytta för invånarna i staden. Detta resulterar i att Varbergs kommun i 

dagsläget inte kan ge alla indikationer för hur Västerport ska finansieras. Detta stämmer också 

överens med den analys vi tagit fram där det framgår tydligt att Varbergs kommun inte 

använder sig av några speciella kalkylmetoder.  

 

Vad vi förstått kommer byggnation av olika bostadsformer exploateras i Västerport. Som 

uppkommit från analysen vill Varbergs kommun inte att denna nya stadsdel ska bli en 

"gräddhylla" utan vara tillgänglig för alla. Vi anser att denna spekulation från kommunens 

sida är avgörande för Västerports framtid. Kan Varbergs kommun exploatera marken till en 

attraktiv plats att besöka och bosätta sig kan detta medföra flera fördelar för Varbergs som 

stad. Enligt oss kan dessa fördelar dels vara att Varbergs kommun kan locka hit nya invånare 

och på detta sätt växa, och dels främja nyttan för de invånare som redan är bosatta i Varberg.  

Då Västerport är i planeringsfasen medför detta ett antal osäkerheter. Att investeringarna 

kring Västerport sker först om flera år framåt i tiden krävs det att kommunen tar hand om de 

osäkerheter som kan uppstå. Med medborgardialogen har planeringen för Västerport startat 

och kan fortgå tills planeringen är fastställd. Osäkerheter som uppkommit i studien som vi 
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anser vara avgörande för Västerports framtid är miljöaspekter som havsnivåhöjningen och 

förorenad mark. Kommunen ska genomföra en förstudie för att undersöka om marken där 

Västerport ska exploateras är förorenad. Visar resultatet att marken är förorenad behöver 

åtgärder vidtas. I enlighet med våra respondenter kommer åtgärd i form av sanering att göras. 

För att minska osäkerheten med havsnivåhöjningen fick vi flera aspekter som skulle kunna 

vara åtgärder för kommunen.  

Kontentan av ovan och en viktig poäng som vi vill framföra med Västerportsprojektet är att 

den nya stadsdelen ska fungera för både invånarna i staden men också för turister. Genom att 

Varbergs kommun arbetar flexibelt vid sina beslut kring Västerport anser vi att Varbergs 

kommun kan skapa en ny framgångsrik, fungerande och vacker stadsdel.  

6.2 Reala optioner Västerport 
En tydlig slutsats som kan dras av studien genom de två intervjuerna av respondenterna är att 

reala optioner är ett okänt begrepp. Därför kan ett antagande vara att begreppet även är okänt 

för fler anställda inom Varbergs kommun. Men efter en förklaring av reala optioner kan vi 

konstatera att strategin som reala optioner innebär ändå tillämpas indirekt av Varbergs 

kommun. Detta är smart då reala optioner är en strategi som är bra att använda som blir 

värdefull att tillämpa då framtiden är osäker. Den tydligaste indikationen på att Varbergs 

kommun använder sig av reala optioner är med hjälp av stegvisa investeringar. Västerport 

kommer att exploateras i etapper och vi anser att denna strategi är nödvändig då framförallt 

osäkerheten minimeras. Eftersom projektet med Västerport är i planeringsfasen så visade 

analysen att det finns osäkerhet på grund av att investeringarna skall ske i framtiden. 

Analysen indikerade att framtiden är osäker för att marknaden ständigt är under förändring 

och att det inte går att förutspå marknadsvillkoren. Genom att tillämpa stegvisa investeringar 

kan Varbergs kommun också få till ett flexibelt arbetssätt. Detta eftersom investeringarna som 

kommer att göras i Västerport grundar sig på önskemål från kommuninvånarna och deras 

åsikter. När väl beslut har tagits om en investering skall göras eller inte så utvärderar 

politikerna i Varberg utifrån investeringens osäkerhet. På detta vis syns också sambandet 

mellan flexibilitet och osäkerhet som vi anser är viktigt för att en investering skall bli så 

lönsam och optimal som möjligt. När de grundläggande investeringarna så som 

markförberedande investeringar är gjorda kan upprättandet av bostadsutvecklingen dra igång. 

Detta kommer enligt analysen också ske i etapper och möjligheten finns att kunna sälja en 

etapp när den är klar för att delfinansiera den fortsatta utvecklingen av Västerport. Denna 

planering visar att kommunen tillämpar reala optioner och därmed innehar flexibilitet vid sina 

investeringsbeslut.  

En annan slutsats som kan dras av analysen är att kommunen även innehar en flexibilitet att 

anpassa sig efter marknadsvillkoren. Detta visar återigen att kommen tillämpar sig av reala 

optioner när kommunen kan avvakta och skjuta upp sina investeringar i samband med 

Västerport. Det är framförallt när det kommer till uppförandet av bostäderna denna möjlighet 

är aktuell. Detta eftersom bostadsmarknaden i stora drag styrs av den aktuella 

konjunktursnivån. Enligt analysen kan en lågkonjunktur innebära att människor inte har råd 

att köpa eller hyra de bostadsrätter som kommer att uppföras vid Västerport. Vi anser att 

dessa möjligheter och detta arbetssätt som kommunen tillämpar är väldigt smart och kan bidra 

till positiva konsekvenser. Detta för att kommunen då kan skjuta upp bostadsinvesteringarna i 

väntan på konjunktursnivå de anser acceptabel. Slutsatsen visar därför återigen att Varbergs 

kommun arbetar flexibelt för att minska osäkerhet vid sina investeringar. 

Konversationen som vi hade med respondenterna i samband med denna studie påpekade att 

projektet Västerport med största sannolikhet inte kommer att överges. Detta anser vi är rimligt 
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och inte överraskande då planeringen av stadsutvecklingsprojektet redan är långt kommen och 

för att Västerport är en stor del av hela projektet. 

6.3  Slutsats 
Dessa slutsatser kan dras utifrån diskussionen ovan: 

o Investeringar i infrastruktur för Varbergs kommun innefattar nytta över en längre 

period, stadsplaneringen kan vara avgörande för tillväxten för Varbergs kommun då 

staden har potential att bli en mer attraktiv stad som kan medföra ett större 

invånarantal och fler turister.  

 

o I samband med exploateringen av den markyta som Västerport planeras att ligga 

måste en del osäkerheter att lösas i form av miljöproblem för att Västerport skall 

kunna slutföras. 

 

o Även om begreppet reala optioner var okänt för Varbergs kommun så tillämpar 

kommunen en strategi som har ett starkt samband med reala optioner. Detta visar sig 

framförallt när kommunen planerar att tillämpa stegvisa investeringar för 

exploateringen av Västerport. Genom att även inneha flexibiliteten att kunna avvakta 

och skjuta upp bostadsinvesteringarna i väntan på en acceptabel konjunkturnivå för 

kommunen innebär det en minimering av osäkerheten vid investeringarna. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie är avgränsad och fokuserad på Västerport, skulle ett alternativ för 

fortsatt forskning inom ämnet vara att studera reala optioner med fokus på någon av de andra 

två delprojekten i stadsutvecklingsprojektet i Varberg. Vi valde att avgränsa och koncentrera 

oss på Västerport därför att vi tyckte detta var mest intressant och för att studien skulle bli 

alldeles för omfattande om vi hade valt att studera alla de tre delprojekten.  

Ett annat alternativ för att studera djupare inom ämnet skulle kunna vara att få en mer 

ekonomisk synvinkel på hur Västerport skall finansieras. Detta var dessvärre inte möjligt för 

våran del då projektet i nuläget endast är i planeringsstadiet. Därför får framtiden utvisa hur 

det hela är tänkt och därefter finns möjligheten att göra en analys av detta.  
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8 Bilagor 
Nedan listas de frågor som respondenterna fick besvara vid besöksintervjuerna. Dessutom 

listas de frågor som e-postades ut för uppföljningen. 

 

8.1 Bilaga 1 Intervjufrågor - Claes Premmert 
 

o Berätta om din position i Varbergs kommun. 

 

o Vad har du haft för roll innan? / Har du varit på Varbergs kommun innan? 

 

o Vilka är de största utmaningarna med projektet?   

 - Är det lagar som styr? 

 

o Vad tror du projektet kommer att innebära för Varbergs kommun när det är slutfört?  

 

o Hur startades stadsutvecklingsprojektet och vad är huvudsyftet?  

 

o Hur långt har planeringen kommit angående Västerport? 

 - Är antalet bostäder bestämt?  

 - Ska ni sälja, hyra ut eller förvalta ytan själva? 

 - Säljer ni ut mark för att delfinansiera projektet?  

 

o Delas Västerport upp i delprojekt?  

 

o Medborgardialogen - Hur viktig har denna varit för planeringen till Västerport? 

 

o Hur räknar ni på investeringarna kring Västerport? Använder ni er av några 

kalkylmetoder eller liknande?  

 

o Känner du till begreppet reala optioner? 

  

8.2 Bilaga 2 Intervjufrågor - Magnus Widén 
 

o Berätta om din position i Varbergs kommun. 

 

o Stadsutvecklingsprojektet, hur mycket involverad är du i det? 

 

o Vad anser du är de största utmaningarna med stadsutvecklingsprojektet, delprojekten? 

 

o Hur startades stadsutvecklingsprojektet och vad är huvudsyftet? 

 - Är huvudsyftet den nya stadsdelen? 

 

o Det var inte med i planeringen från början då det här med hamnen och den nya 

stadsdelen, utan det handlade bara om ett tunnelprojekt? 
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o Vilka möjligheter kommer öppnas för Varbergs kommun i samband med 

stadsutvecklingsprojektet? 

 

o Vilka typer av investeringar kommer ske på den markyta där Västerport ska ligga? 

 

o Den yta som kommunen kommer ha till sitt förfogande, kommer det vara många 

bostäder eller vet kommunen inte de? 

 

o Vilka orsaker skulle kunna göra att projektet skjuts upp? 

 

o Förklara hur ni arbetar med flexibilitet i era investeringar.  

 

o På vilket sätt finansieras Västerport projektet? 

- Är det så att ni säljer av mark tidigt för att få in intäkter till de första etapperna 

 för Västerport? 

 

o Vilka kalkylmetoder används vid investeringsbeslut kring Västerport? 

 - Kan det ändras länge fram eller är det för att ni är i planeringsfasen som det 

 inte tillämpas?  

 

o På vilket sätt är osäkerhet med i kalkylerna? 

 

o Finns det någon risk att ni kommer att överge projektet?  

 

  

8.3 Bilaga 3 Uppföljning - Claes Premmert 
o Hur fungerar en stadsplaneringen i Varbergs kommun? 

 - Styrs ni av politikerna och lagar? 

 - Hur utformas infrastrukturen? 

 - Varför är infrastrukturen viktig?  

 

o Vad har det för innebörd av att Västerport än så länge är i planeringsfasen?  

 - Att framtiden är osäker?  

 

o Vi tänkte att eftersom flexibilitet är ett centralt begrepp för oss önskar vi mer 

kunskap kring detta om du vill förklara ytterligare. 

 

o Förklara så utförligt som möjligt hur ni arbetar med flexibilitet i era investeringar.  

- Hur viktigt är det att vara flexibel vid investeringar i Västerport? 

- Hur tar ni med flexibilitet i era beräkningar? 

- På vilket sätt är flexibilitet värdefullt för er? 

- Varför? 

 

o Finns det någon/några orsaker som skulle göra att projektet Västerport skjuts upp? 

 

o Finns det någon/några orsaker som skulle göra att projektet Västerport överges? 

 

o Kommer ni utnyttja möjligheten att göra stegvisa investeringar (ex. etapper) i 

Västerport?  
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- Om ja, hur och varför gör ni så? 

 

o Hur hanterar ni problemet om marken visas vara förorenad? 

 

o Hur hanteras osäkerhet i projektet Västerport? 

 - Hur tas osäkerhet med i era beräkningar?  

- Hur hanteras osäkerhet i och med de investeringar som kommer ske i 

Västerport? 

 

o Vill vi veta hur ni planerar att Västerport ska finansieras. 

 - Vilka kalkyler används? 

 - Hur gör ni er kassaflödesanalys? Modell till detta? 

 - Nettonuvärde, NPV? 

 - Beslutsträd? 

 - Internräntemetoden? 

 - "Sunk cost" (en kostnad som är betald som inte kan fås tillbaka) ? 

 - Paybackmetoden? 

8.4 Bilaga 4 Uppföljning - Magnus Widén 
o Hur fungerar en stadsplaneringen i Varbergs kommun? 

 - Styrs ni av politikerna och lagar? 

 - Hur utformas infrastrukturen? 

 - Varför är infrastrukturen viktig?  

 

o Vad har det för innebörd av att Västerport än så länge är i planeringsfasen?  

 - Att framtiden är osäker?  

 

o Kommer ni utnyttja möjligheten att göra stegvisa investeringar i Västerport?  

 - Hur? 

- Varför? 

 

o Hur hanterar ni problemet om marken visas vara förorenad? 

 

- Vi tänkte att eftersom flexibilitet är ett centralt begrepp för oss önskar vi mer 

kunskap kring detta om du vill förklara ytterligare. 

 

o Hur arbetar ni med flexibilitet vid investeringar i Västerport? 

- Varför gör ni så? 

 

o Hur viktigt är det att vara flexibel vid investeringar i Västerport? 

- Varför? 

 

o På vilket sätt är flexibilitet värdefullt för er? 

 

o I intervjun sa du att ni arbetar med kassaflöden, kan du utveckla detta? 

- Vilka kalkyler används? 

 - Hur gör ni er kassaflödesanalys? Modell till detta?  

 - Nettonuvärde, NPV? 

 - Beslutsträd? 

 - Internräntemetoden? 
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- "Sunk cost" (en kostnad som är betald som inte kan fås tillbaka) ? 

- Paybackmetoden? 

- Egentligen vill vi veta hur ni planerar att Västerport ska finansieras. 

 

 


