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Sammanfattning
Problembakgrund
I en verksamhet görs lönsamhetsbedömningar i samband med investeringar där intäkter förs
mot kostnader för att undersöka vilka investeringar som kan vara lönsamma. Investeringar i
kultur förknippas ofta med höga investeringskostnader men kännetecknas däremot inte av höga
intäkter, varpå det kan vara svårt för en kulturinvestering att bli lönsam. Kultur är värdefullt för
många i samhället, men är desto svårare att värdera i monetära termer eftersom den upplevs
olika av alla individer och befintliga värderingsmetoder kan användas för att värdera kulturens
output på olika sätt. Kommuner investerar ofta i kulturområdet, varför det är intressant att
undersöka tillvägagångssättet för rättfärdigandet av sådana investeringar, vilket denna rapport
undersöker.

Syfte
Syftet med rapporten är att beskriva och analysera vilka faktorer som kan påverka beslut i
kulturinvesteringar, samt att förklara hur kultur kan värderas i monetära termer.

Metod
I denna kvalitativa rapport har Varbergs kommun valts ut som fallstudie. En deduktiv ansats
har använts, där utgångspunkten har legat i befintliga teorier och sedan jämförts med insamlad
empiri. Teorierna är hämtade ur vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur, den insamlade
empirin har hämtats genom kvalitativa besöksintervjuer och en kvantitativ enkätundersökning.

Slutsats
Rapportens slutsats är att Varbergs kommun tar hänsyn till besöksantal, befolkningsökningar,
efterfrågan och behov från invånare när beslut tas kring kulturinvesteringar. Några traditionella
företagsekonomiska lönsamhetsbedömningar eller metoder för att värdera kultur används inte.
Kommunen ser kultur som en självklarhet i samhället och bedömer istället vilken nytta som den
tillför kommunens invånare.

Nyckelord: Investeringsbedömning, kulturvärdering, kommunal verksamhet.

Abstract
Background
Profitability assessments are made in traditional businesses before investments: possible
revenues are compared to costs to determine which investments can be profitable. Investing in
culture is often associated with high investment costs but not with high revenues, therefore it
can be difficult to get a cultural investment to become profitable. Culture is valuable for the
community, but is also difficult to valuate in monetary terms since it is perceived differently
and existing valuation methods can be used to value the culture output in various ways.
Municipalities often invest in culture, why it is interesting to examine how they proceed in order
to justify such investments, which this report covers.

Purpose
The purpose of this report is to describe and analyze the factors that can affect decisions in
culture investments, and to explain how culture can be evaluated in monetary terms.

Method
In this qualitative report Varberg municipality was selected as a case study. A deductive
approach has been used, with a starting point in existing theories and then compared with
collected empirical data. The theories are derived from scientific articles and printed literature,
the collected empirical data are gathered through qualitative interviews and a quantitative
survey.

Conclusion
The report concludes that the municipality of Varberg takes into account the number of visits,
population increases, the demand and needs of the residents when making decisions about
cultural investments, and not traditional profitability assessments. Method of valuing culture is
not used, but the municipality sees culture as an essential part of the community and instead
examine the benefits it brings to local residents.

Key words: Investment evaluation, cultural valuation, municipalities operations.
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1. Inledning
Rapportens första kapitel inleds med en beskrivning av varför ämnet valts och problematiseras
sedan med forskning för att få en relevant verklighetsanknytning. Kapitlet ger en översiktlig
bild av rapportens ämne.

1.1 Bakgrund
Hur mycket skulle du säga att strövområdena i din närhet är värda för dig? Eller möjligheten
att kunna låna en bok gratis på biblioteket, även om du aldrig gör det? Möjligheten att kunna
låna en bok kan värderas högre av någon som aldrig brukar låna böcker, än av en person som
sitter på biblioteket på regelbunden basis. Det är möjligheten till boklånen som värderas utifrån
individens upplevda nytta i detta exempel. Det är inte enkelt att sätta ett monetärt värde på saker
som alltid funnits tillgängliga utan några kostnader knutna till dem. Samhällsnyttan finns
överallt runt omkring oss: i bänkarna som står i parken, belysningen längs strandpromenaden,
de många lekplatser som finns utspridda runt om i staden. Att definiera samhällsnyttan och dess
betydelse för samhällets utveckling är oerhört komplext, samtidigt som de flesta är införstådda
med att den har en grundläggande betydelse för att samhället ska bli en bättre plats.
“Om kulturen får genomsyra samhället, om den lever och verkar överallt, då kommer få
avarter av mänskligt beteende undgå omedelbar belysning, kommentarer och protester. Då
kommer alla de som lärt sig att lyssna till konstens språk förstå, ta ställning och söka
påverka. Det är ett samhälle att sträva efter – även på skattebetalarnas bekostnad.”
-Linton, 2014
Kultur är ett utmärkt område att fokusera på för att ta reda på hur den kan kvantifieras i monetära
termer. Varje individ upplever kultur på olika sätt, en person kan tycka att en sak innefattas i
begreppet kultur, samtidigt som nästa person kanske inte alls håller med. Både de människor
som nyttjat kultur genom exempelvis besök på fästning eller bibliotek, och de som inte direkt
tagit del av detta, tillskriver det ett värde. Utan en generell definition av vad som ingår under
ordet kultur, är följden att en heltäckande statistik och mätning inom området saknas.
Avsaknaden av god statistik leder sedan till svårigheter att mäta kulturinstitutionernas bidrag
till samhället i relation till dess syfte. Kulturinstitutionernas input är relativt enkel att beskriva
och mäta i ekonomiska termer, men outputen är betydligt svårare (Throsby & Withers, 1979).
Ett viktigt definitionsarbete kring kultur pågår, bland andra har myndigheten Tillväxtanalys
visat på att utvecklingen tagit små steg framåt mot att hitta kompletterande sätt att mäta värdet
av kultur. Detta har lett till att den ekonomiska analysen av kultur både teoretiskt och empiriskt
med tiden har utvecklats till ett eget forskningsområde: kulturekonomi (Tillväxtanalys, 2010).
Armbrecht och Andersson (2010), Markusen och Schrock (2006), Power och Scott (2004) är
exempel på forskning inom just kulturekonomin. En stor del av forskningen kring det som idag
anses som grundläggande förståelse för kulturinstitutioners värde för individer och samhället
har dock sitt ursprung i andra vetenskaper, som exempelvis nationalekonomin och
kulturgeografin.
Med tanke på kommunernas många investeringar inom kultur, slås vi av funderingar kring deras
tillvägagångssätt i kulturinvesteringar. Tas någon hänsyn till samhällsnyttan, värderas den som
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en intäkt i någon benämning? En kulturinstitution som bibliotek har inga intäkter att tala om så
att få det till en lönsam investering borde vara svårt. Ifall samhällsnyttan är medräknad i
kalkylen kan det vara en faktor som väger upp dess investeringskostnad. Dock är som tidigare
nämnts, samhällsnyttan svår att bedöma och mäta i ekonomiska termer. För att bringa ljus över
det komplicerade ämnet ska denna rapport granska hur en kommun bär sig åt när de gör
bedömningar kring investeringar i just kultur.

1.2 Problemdiskussion
När en verksamhet ska göra en investering ligger vanligtvis fokus på att investeringen ska
bringa vinst till företaget. Enligt Kommunallagen får dock inte Sveriges kommuner drivas med
vinstsyfte. Istället ska en kommun sträva efter att uppnå någon slags nytta för
kommuninvånarna (Fjertorp, 2010). Kulturella institutioner såsom teater, bibliotek och muséer
faller under denna kategori och kan, förutom exempelvis inträdesavgifter eller
förseningsavgifter, knappast förknippas med några betydande intäkter. På grund av låga intäkter
och höga investeringskostnader kan det därför vara svårt att räkna hem olika kulturprojekt,
varför det är lämpligt att sätta värde på kultur även utifrån andra faktorer.
Armbrecht (2012) har forskat på hur kultur kan värderas och anser att individens upplevda nytta
måste räknas med vid lönsamhetsbedömningar, med hjälp av så kallade kostnad-nytto-analyser
(CBA). Armbrecht har kommit fram till olika sätt att sätta ett pris på den upplevda nyttan av
kultur, bland annat genom att mäta betalningsviljan hos användare och icke-användare. Även
Lindvall (2011) skriver om användningen av CBA som en metod för att sätta värde på
nyttoförändringar, men påtalar också svårigheten i att använda en direkt metod för att få
tillförlitliga svar eftersom folk är vana vid att få vissa saker gratis. Armbrechts forskning visade
dock att sex olika faktorer påverkar det upplevda värdet av kultur hos enskilda individer. Dessa
är: attityd, hälsa, identitet, ekonomisk utveckling, sociala relationer och utbildning (Armbrecht,
2012). Armbrechts forskning, där han studerade tre olika kulturinstitutioner i Sverige, nådde
slutsatsen att nyttan av dessa projekt påtagligt överskred kostnaden av respektive investering.
Författarna Stenström, Köping och Lantz (2009) tar diskussionen ett steg längre och skriver att
kultur håller på att ekonomiseras för mycket och är rädda för att kulturen långsamt kommer att
försvinna om den inte klarar av att uppfylla ekonomiska mål. De nyckeltal som flitigt används
i den ekonomiska världen är inom kultursektorn irrelevanta. Att bestämma om en föreställning
varit av hög kvalitet är svårt att bedöma. Antalet sålda biljetter kan ge en snedvriden siffra
eftersom besökare måste se föreställningen för att kunna få sig en uppfattning om den (ibid).
En viktig aspekt inom kultursektorn är bidrag, donationer och sponsring, både från offentligt
och privat håll. Många tillställningar skulle inte finnas utan den samfinansiering som idag
förekommer. För att kulturinstitutioner ska få finansiering från offentligt håll granskas dess
ekonomiska förutsättningar. Här ser Stenström et al. en fara med att blanda in för mycket
ekonomi och kravbilder, och påtalar att kulturverksamheter på grund av pressen kan försöka
dra in intäkter från andra håll, genom exempelvis restaurang- och kaféverksamhet eller
merchandising. Risken som Stenström et al. identifierat är att pressen av att frambringa intäkter
tar fokus från verksamhetens fundamentala syfte: att bidra till samhällsnyttan (ibid).
Styhre (2014) anser att kultur bland annat syftar till att skapa mening, roa och mana till
eftertanke, aspekter som alla är svåra att värdera i monetära termer. Fortsättningsvis skriver
Styhre att kultur har ett inre värde som inte kan tvingas in i kalkyleringsmetoder eller
beräkningsmodeller. Styhres undersökning visar på att kultur i Västra Götalands län bedöms
med hjälp av uppskattningar av speciella handläggare som värderar hur olika
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kulturverksamheter i länet bidrar till regionens kulturliv, för att sedan kunna bestämma om
eventuell fortsatt finansiering. Bedömningarna görs utifrån verksamhetens förmåga att uppfylla
mål som satts upp kring verksamhetens utveckling och på detta vis tycks handläggarna kunna
bedöma om kulturverksamheten kan anses bidra till regionens attraktionskraft (ibid).
Matarasso (2007) anser att de metoder som idag används för att värdera kultur är ofullständiga
och att värderingen i sig är komplex. Främst eftersom den upplevda nyttan av kultur hos en
individ kan uppfattas helt annorlunda av en annan individ. Han skriver följande att både
kvantitativa och kvalitativa dimensioner måste beaktas och att flera aspekter bör ses över ifall
en värdering ska kunna utföras på ett rättvist sätt.
Nationalekonomin ser kultur som en så kallad ”merit good”, alltså att den uppskattas först efter
den brukats (Hugosson, 2012). Detta synsätt kan tolkas som att kulturinvesteringar behöver
genomföras trots att projekt till en början inte tilltalar beslutsfattarna personligen, eftersom
nyttan av dem visar sig först efteråt (ibid). Detta kan vara en svår situation att förhålla sig till,
främst för de personer som sitter i en beslutande position och inte har något särskilt
kulturintresse och kanske ingen rättvis bild för sig av kulturens relevans. Hur ska de kunna
bedöma vad som är lämpligt att rösta igenom när det är så problematiskt att förklara
samhällsnyttan av investeringen i monetära termer? Dessa svårigheter får oss att fundera på hur
det går till när en kommun ska besluta om investeringar i kulturinstitutioner. Hur värderar de
nyttan av investeringen, ser de till den möjliga samhällsnyttan, använder de sig av CBA, eller
tar de hänsyn till andra aspekter såsom reala optioner när de fattar beslut? Kontentan är att det
är svårt att värdera något abstrakt som dessutom får anses som en subjektiv upplevelse för varje
människa. Denna problematik leder fram till rapportens frågeställning.

1.3 Frågeställningar



Vilka faktorer kan påverka beslut i kulturinvesteringar?
Vilka metoder kan användas för att värdera kultur i monetära termer?

1.4 Syfte
Syftet med rapporten är att beskriva och analysera vilka faktorer som kan påverka beslut i
kulturinvesteringar, samt att förklara hur kultur kan värderas i monetära termer.

1.5 Avgränsningar
Rapporten fokuserar på kulturinvesteringar inom den kommunala sektorn.

1.6 Relevanta förkortningar
CBA - Cost-Benefit-Analysis / Kostnad-Nytto-Analys, metod för bedömning av projekt och
investeringar.
CVM - Contingent Valuation Method / Scenariovärderingsmetod, metod för bedömning av
projekt och investeringar.
IRR - Internal Rate of Return / Internränta, en investerings beräknade avkastning.
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MCA - Multi-Criteria-Analysis / Multikriterieanalys, metod för bedömning av projekt och
investeringar.
NPV - Net Present Value / Nettonuvärde, nettonuvärde av framtida intäkter och kostnader.
TCM - Travel Cost Method / Resekostnadsmetod, metod för bedömning av projekt och
investeringar.
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2. Metod
I detta kapitel redovisas den metod som använts för att bygga denna rapport. Respondenturval,
intervjufrågor och svagheter med dessa tas även upp. Avsnittet ska ge en bild av författarnas
tillvägagångssätt som mynnat ut i denna rapport.

2.1 Metodval
Metoder som används för att samla in data kan delas in i olika grupper beroende på vad som
ska undersökas och hur detta sedan tolkas. Det är rapportens frågeställning som avgör vilken
typ av studie det är, typerna kan även kombineras när flera frågeställningar finns. I en så kallad
kvantitativ studie används numeriska uppgifter, tabeller och diagram. Frågor som ”hur mycket”
eller ”hur stor andel” ska besvaras. De kvalitativa studierna anses vara de som inte klassas som
kvantitativa (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I en kvalitativ studie kan frågor som
innefattar ”vad” eller ”hur” besvaras. En svaghet med den kvalitativa metoden är enligt Jensen
Kjaer (1995) att forskaren pendlar mellan verkligheten och lämpliga teorier när denne ska både
bygga sin teori samt verifiera den. Genom detta arbetssätt kan forskarens förförståelse och de
första datainsamlingarna styra rapportens resultat mot ett självverifierande. Det är också svårt
att erhålla en hög tillförlitlighet i en kvalitativ studie eftersom, till skillnad från kvantitativa
studier där datainsamlingen kan vara standardiserad, öppna intervjuer sällan kan genomföras
på samma sätt från gång till gång (ibid). Enligt Eneroth (1984) finns flera svagheter med att
utföra kvalitativa studier, men de flesta lösningarna dock är självklara och kan göras med hjälp
av ”det sunda förnuftet”.
Denna rapport är en kvalitativ studie eftersom frågeställningarna har en karaktär som ser till
uppfattningar och fenomen snarare än målet att kvantifiera något. Det vore alltså olämpligt att
applicera en kvantitativ studie med utgångspunkt i de befintliga frågeställningarna. Författarna
är medvetna och införstådda med de svårigheter som finns med studietekniken.

2.2 Metodansats
Det finns huvudsakligen två olika tillvägagångssätt som kan användas för att relatera empiri
och teori. I den så kallade induktiva ansatsen används empirin som utgångspunkt. Denna ansats
kan förklaras genom att empiri inhämtas från verkligheten för att sedan skapa nya teorier
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Genom att skriva utifrån en deduktiv metodansats ligger
istället utgångsläget av rapportskrivandet i befintliga teorier och modeller. Ur dessa teorier kan
frågor och hypoteser arbetas fram för att sedan testas mot insamlad empiri (Le Duc, 2011).
Detta sätt kan också kallas bevisandets väg (Patel & Tebelius, 1987). Exempel på yrken där
deduktion är applicerbart inom yrkeslivet, är bland annat psykologer och rådgivare, där
rådgivning och rekommendationer har en väl förankrad grund i teorier (ibid). Eftersom
utgångspunkten i den deduktiva ansatsen ligger i befintliga teorier, antas att forskningens
objektivitet kan stärkas. Tillvägagångssättet gör även att rapporter kan blir mindre färgade av
författarens personliga uppfattningar: detta kan dock även vara en svaghet då teorier kan hämma
nya upptäckter (Patel & Davidsson, 2003).
I denna rapport har en deduktiv metodansats använts, där utgångsläget legat i befintliga teorier.
Med hjälp av dessa skapades en problemdiskussion och frågeställningar, varpå empiri kunde
inhämtas från olika källor och sedan jämföras med teorierna.
5

2.3 Urval
Denna rapport har avgränsats till att enbart studera Varbergs kommun eftersom det är vad som
ryms inom de 15 hp kursen består av. För att få svar på rapportens frågeställningar har
intervjupersoner strategiskt valts ut från olika avdelningar inom Varbergs kommunverksamhet.
Respondenterna har valts på grund av deras befattning och därmed förmodad erfarenhet av
kommunens verksamhet, vilken ibland dock visat sig vara otillräcklig för vissa frågor. Tack
vare ett snöbollsurval har trots allt tillräckligt välinformerade personer intervjuats och adderat
nyttig information till rapporten.

2.4 Undersökningsmetod
Under rapportens gång har flera strukturerade intervjuer genomförts med personer på olika
positioner relevanta för denna rapport. Eftersom alla personer är olika och frågor kan tolkas på
olika sätt, dels beroende på den enskildes vana att bli intervjuad, så har samtliga intervjufrågor
delgivits respondenterna i god tid innan själva intervjun ägt rum. På så vis har tid funnits för
varje respondent att granska frågorna grundligt, ta fram tillfredsställande svar och därmed varit
väl förberedd på intervjudagen. Varje respondent fick i slutet av intervjun svara på om det fanns
någon person som hen ansåg skulle kunna tillföra någon väsentlig information till rapporten,
och med hjälp av detta snöbollsurval tillkom fler intervjuobjekt under rapportens gång. Efter
varje intervju sammanfattades den information som ansågs relevant och när intervjuerna var
sammanställda genomfördes en enkätundersökning på kulturhuset Komedianten, där frågor
ställdes till besökare. Enkätundersökningen gjordes under vecka 17, år 2016. När ett
tillfredsställande antal enkäter lämnats in, gjordes analysen med hjälp av den sammanställda
informationen från intervjuer och enkäter. Utifrån analysen och rapporten som helhet kunde
sedan ett resultat nås.

2.4.1 Utformning av intervjuformulär
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) kan intervjuaren påverka vilka svar som ges av
respondenter genom hur och vilka intervjufrågor som ställs, den så kallade intervjuareffekten.
Risken för avvikande eller ledande svar på grund av detta är tagen i beaktelse i denna rapport,
varpå intervjufrågorna noga utarbetats och intervjuerna systematiskt genomförts. För att få så
innehållsrika svar som möjligt från respondenterna har intervjufrågorna ställts på ett sådant sätt
att ja- eller nej-svar varit omöjliga. Detta ligger helt i linje med vad Eriksson och WiedersheimPaul (2011) anser vara en viktig aspekt att tänka på vid intervjuer. För att få svar på rapportens
frågeställningar har frågor kring investeringsbeslut ställts till respondenterna, varav vissa med
inriktning på reala optioner och kostnad-nytta för att knyta an till ekonomiska begrepp. Syftet
med frågorna var att få en förståelse för Varbergs kommuns investeringsprocess. I bilaga 1 kan
intervjufrågorna ses i sin helhet.

2.4.2 Respondenter
Intervjupersonerna har med tanke på sina positioner och erfarenheter ansetts vara väsentliga för
att uppfylla rapportens syfte. Under studiens gång har intervjuer med följande personer ägt rum:
Namn
Jana Nilsson
Ingemar Arnesson
Ann-Charlotte Stenkil
Ann-Louice Östlund
Mircea Nitescu

Position
Kommunalråd (S)
Kulturchef
Kommunalråd (M)
Budgetstrateg
Säkerhetsstrateg

Organisation
Varbergs kommun
Varbergs kommun
Varbergs kommun
Varbergs kommun
Varbergs kommun
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Datum
21/3-2016
21/3-2016
4/4-2016
22/4-2016
22/4-2016

Sven-Ivar Jögård
Christina Josefsson
Gösta Bergenheim
Mats Klingén

Pensionerad Vice Direktör Varbergs Fastighet
Förvaltningschef
Varbergs kommun
Förtroendevald (M)
Varbergs kommun
Bibliotekssamordnare
Varbergs kommun

25/4-2016
25/4-2016
26/4-2016
26/4-2016

2.4.3 Enkätundersökning: Kulturhuset Komedianten
För att förankra rapportens frågeställningar med verkligheten och konkretisera för läsaren har
en fallstudie genomförts. Varbergs kulturhus Komedianten valdes på grund av dess nyligen
påkostade ombyggnation, och sågs som ett lämpligt val då platsens målgrupp består av samtliga
kommuninvånare och även är starkt knuten till samhällsnytta. Under rapportens gång har en
enkätundersökning genomförts i anslutning till Komedianten, frågorna har ställts till
kulturhusets besökare i olika åldrar och kön vid olika tidpunkter för att få en spridning i urvalet.
Frågorna i formuläret är utformade efter genomförandet av besöksintervjuerna för att kunna
korrelera med intervjusvaren på ett rättvist sätt. Syftet med detta var att ta reda på hur
kulturhuset värderas i verkligheten av dess nyttjare och få en bild av konsumentöverskottet.
Detta är ett sätt där författarna kan mäta nyttan i en kulturinvestering. Enkätfrågorna finns att
se i bilaga 2.

2.5 Validitet
En hög validitet kännetecknas av att ett mätinstrument mäter precis det den är avsedd till att
mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En synonym till valid kan vara giltig eller
gällande. En hög validitet kännetecknas av att spegla verkligheten väl, medan en låg validitet
ger en dålig avbildning av verkligheten, med andra ord ger validiteten uttryck åt hur korrekt
rapporten är i jämförelse med realiteten. Det är viktigt att rapporten har en hög validitet eftersom
trovärdigheten i studien då blir högre. I denna uppsats eftersträvas en hög validitet med hjälp
av ett relativt stort antal intervjurespondenter. Samtliga respondenter är kommunanställda och
kan därmed ha en god insikt i kommunverksamheten. Genom enkätundersökningen som
genomförts vid kulturhuset Komedianten kan verklighetsanknytningen stärkas ytterligare.

2.6 Reliabilitet
En synonym till reliabel kan vara pålitlig eller äkta, och ordet förklarar tillförlitligheten i
mätningen som utförts (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En hög reliabilitet kan förklaras
med att flera separata mätningar fått lika resultat, medan en låg reliabilitet innebär att
mätresultaten istället skiljer sig mycket åt. Då denna rapport är skriven med en kvalitativ
utgångspunkt är reliabiliteten svår att mäta eftersom det inte går att beräkna rapportens resultat
på ett konventionellt sätt. För att ändå eftersträva en hög reliabilitet ges en tydlig beskrivning
av det tillvägagångssätt som använts genom rapporten, samt hur information inhämtats, detta
för att ge bra förutsättningar för framtida forskning inom området (Mälardalens högskola,
2012).

2.7 Metodkritik
Fördelen med metoden att intervjua personal på Varbergs kommun och Komediantens besökare
har varit att författarna fått synpunkter från båda sidor av ett projekt. Dels inifrån Varbergs
kommuns verksamhet genom besöksintervjuerna där relevant information kunnat erhållas
direkt från personer som varit involverade i projektet, och en förståelse av tankarna kring
investeringen av Komedianten inhämtats. Dels från brukarna av fallstudieobjektet för att se hur
Komedianten uppskattas av dem.
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Eftersom samtliga respondenter i besöksintervjuerna är kommunanställda kan det vara så att
svaren varit något partiska, dessutom kan det även förekommit att respondenter hållit varandra
om ryggen vilket kan leda till något snedvridna svar. Respondenter med högre befattningar kan
även undanhållit viss information eller uttryckt sig på ett visst sätt för att inte äventyra sin
position. Detta är aspekter som inte går att undvika, utan är tagna i beaktande vid utformningen
av rapporten.
Enkätundersökningen som genomförts i kulturhuset Komediantens lokaler kan ha gett upphov
till ett otillräckligt spritt urval eftersom det var författarna själva som tog kontakt med
respondenterna och på detta sätt kan det undermedvetna påverka valet av respondent. För att
motverka, alternativt jämna ut denna snedvridning, har båda författarna interagerat med
respondenter under olika tidpunkter, med antagandet om att vi alla har olika undermedvetanden
och därmed dras till olika respondenter. Tidsbegränsning gjorde att författarna inte heller kunde
genomföra en större undersökning än den genomförda.
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3. Teori och tidigare forskning
I detta kapitel presenteras de teorier som anses vara väsentliga för rapporten. Kapitlet tar även
upp tidigare forskning som ansetts vara relevant för denna rapport. Efter att ha läst avsnittet
bör läsaren erhållit en översiktlig bild över rapportens referensram.

3.1 Lönsamhetsbedömning
Nedan följer vanliga metoder som
lönsamhetsbedömningar vid investeringar.

verksamheter

kan

använda

sig

utav

vid

3.1.1 Reala optioner
Projekt som har möjligheten att användas till fler saker, eller som öppnar dörrar för fler
alternativ än vad som ursprungligen var tänkt, kan kallas för reala optioner. Reala optioner har
fördelen att företaget kan ändra syfte med dem ifall den tänkta idén av någon anledning inte bör
eller går att genomföra. Optionen, eller möjligheten, att lägga ner ett projekt eller att sälja
innefattas också i begreppet. Projekt som anses vara en real option kan värderas högre en ett
som inte är det (Brealey, Myers & Allen, 2011). Trigeorgis (2005) listar vanligt förekommande
reala optioner som ett företag kan träffa på. Några av dessa är möjligheten att:







skjuta upp investeringen
investera stegvis
expandera
ingå avtal
stänga ner verksamheten temporärt
överge projektet för dess restvärde

Med hjälp av så kallade beslutsträd kan framtida möjligheter med olika projekt identifieras och
sedan värderas utifrån dess betydelse (Brealey et al., 2011). Synen på och tillämpningen av
reala optioner har enligt Trigeorgis revolutionerat resursallokeringen hos företag i modern tid.

3.1.2 Nettonuvärdemetoden
För att ta reda på ifall en investering är lönsam att genomföra kan den så kallade
nettonuvärdemetoden användas. Metoden använder sig utav framtida in- och utbetalningar och
diskonterar dem till en passande tidpunkt, vanligtvis till tiden då investeringen ska genomföras,
för att rättvist kunna jämföra dem med varandra (Andersson, 2013). Skillnaden mellan in- och
utbetalningarnas respektive nuvärde ger nettonuvärdet (NPV). Ju högre NPV desto lönsammare
är investeringen (Gustavsson, 1993; Berk & DeMarzo, 2011). Rent generellt kan sägas att
projekt med ett negativt NPV ej bör genomföras eftersom dess investeringskostnad inte kommer
att betalas tillbaka med hjälp av de framtida inbetalningarna. Det är viktigt att ta hänsyn till
samtliga eventuella kassaflöden som kan inträffa för att få en rättvis bedömning av framtida
inkomster och utgifter som kan påverka investeringen positivt respektive negativt. Inflationen
ska också beaktas vid användning av metoden eftersom penningvärdet i allra högsta grad
påverkar utfallet av nuvärdet (Brealey, et al., 2011). Räntan som används för att diskontera de
framtida kassaflödena är den så kallade kalkylräntan, som motsvarar det avkastningskrav på
kapital som företaget har som mål (Andersson, 2013). NPV beräknas med hjälp av följande
formel (Brealey et al.,2011):
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NPV= - C0 + (C1 / (1+r)t) + (C2 / (1+r)t) + ...
C0 = Investeringskostnad
r= Diskonteringsränta
t= Antal år

C1 = Kassaflöde första året
C2= Kassaflöde andra året

3.1.3 Internräntemetoden
Ett annat sätt att testa en investerings lönsamhet är med hjälp av internräntemetoden.
Internräntan (IRR) är den ränta där NPV är lika med noll, alltså där de diskonterade in- och
utbetalningarna tar ut varandra (Berk & DeMarzo, 2011). IRR kan jämföras med företagets
kalkylränta, och ifall den överskrider kalkylräntan är investeringen lönsam och bör genomföras,
och vice versa (Brealey, et al., 2011). Om datorprogram inte finns tillgängliga måste IRR prövas
fram manuellt med olika diskonteringsräntor tills NPV blir lika med noll. Detta ses som en stor
svaghet med metoden (Gustavsson, 1993; Andersson, 2013). Ytterligare en svaghet kan vara
ifall en investering ger upphov till stora fluktuationer i kassaflöden över flera år, då kan flera
IRR bli aktuella (Gustavsson, 1993). Många företag använder sig trots allt av
internräntemetoden framför nettonuvärdemetoden vilket Brealy et al. tycker är negativt
eftersom det finns flera fallgropar med den.

3.1.4 Kostnad-nytto-analys
Vid användning av kostnad-nytto-analysen (CBA) identifieras möjliga för- och nackdelar som
ett projekt eller en investering kan ge upphov till. I analysen inkluderas endast effekter som
påverkar människor i någon utsträckning. Tanken är att samtliga effekter ska uttryckas i
monetära termer och motsvara intäkter och kostnader, för att sedan kunna ta reda på om ett
projekt är lämpligt att genomföra. Ifall intäkterna (fördelarna) överskrider kostnaderna
(nackdelarna) anses projektet bidra till samhällets välfärd och projektet bör således genomföras.
Ekonomisk bedömning med hjälp av CBA kan användas som ett instrument för att vägleda
vilka projekt som ger störst samhällsnytta (Svensson & Hultkrantz, 2015; Boardman,
Greenberg, Vining & Weimer, 2011). För- och nackdelarna av ett projekt kan i analysen spegla
huruvida det främjar eller motverkar samhällsutvecklingen och kan med fördel användas av den
offentliga sektorn för att underlätta beslutsprocesser (Boardman et al., 2011). Vanlandingham
och Drake (2012) anser till och med att en användning av CBA kan gynna hela länder eftersom
analysen tar hänsyn till mer än bara lönsamhet i sin bedömning. Att se till samhällets utveckling
och nytta kan öka den enskilda individens lycka, vilket i det långa loppet även kan påverka
landets välfärd i en positiv riktning.
Den största svårigheten som uppstår vid användning av CBA är prissättningen. Skulle ett
projekt ge upphov till effekter som har ett pris på en marknad är det enkelt att använda sig utav
dem. Men i många fall kan det finnas effekter som inte har ett rättvist marknadspris, exempelvis
på en monopol- eller oligopolmarknad. Då måste priset justeras något och kallas sedan
”skuggpris”. Alternativt har effekten inget marknadspris alls, utan måste istället värderas på
något annat sätt. Vid dessa tillfällen kan fyra olika tillvägagångssätt användas, gärna i
kombination med varandra: kostnadsavvärjning, humankapital samt explicit- eller implicit
värdering (Williams, 2008).
Kostnadsavvärjning: Själva effekten i sig värderas inte, utan det är konsekvenserna runt
omkring effekten som värderas. Om syftet med ett projekt exempelvis är att sätta upp fler
papperskorgar i strövområden med målet att minska nedskräpningen, så kan en del av
värderingen ske genom att använda kostnaden att skicka ut städare som måste plocka skräpet i
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området. Detta ger då upphov till bränslekostnader, städmaterial, fordonskostnader och dylikt.
Detta är ett enkelt sätt att värdera projekt, men innebär också en svaghet eftersom det endast tar
hänsyn till en aspekt (Williams, 2008).
Humankapital: Liknande kostnadsavvärjningen är det i detta fall inte själva effekten som
värderas, utan det som kan hända runt omkring projektet. För att gå vidare i exemplet med
papperskorgarna kan detta tillvägagångssätt förklaras genom att tiden som sparas tack vare
projektets genomförande värderas. Alltså - hur mycket tid sparas genom att städarna inte
behöver åka ut och plocka skräp? Mängden tid kan sedan värderas med hjälp av varje städares
timlön. Svagheten här är densamma som vid kostnadsavvärjning, då endast en aspekt tas i
beaktelse (Williams, 2008).
Explicit värdering / Experimentell undersökning: Denna metod går ut på att individers
betalningsvilja för projektet undersöks, alltså hur mycket de skulle vara beredda att betala för
att projektet ska eller inte ska genomföras. Vid användandet av denna metod är det viktigt att
ge utförlig information kring syftet med undersökningen, annars kan det resultera i att
respondenterna ger svar som inte speglar verkligheten av olika anledningar (Williams, 2008).
Implicit värdering: I den implicita värderingen används liknande befintliga projekt för att sätta
pris på det aktuella projektet. Det kan exempelvis vara en tidigare genomförd investering där
betalningsviljan är bestämd. Detta är den metod som föredras, när det är möjligt, eftersom den
är förknippad med lägre avvikelser vid uppskattningen av individers betalningsvilja, än den
explicita värderingen (Williams, 2008).
CBA kan delas in i tre typer av analyser beroende på när i tiden den utförs. Ifall analysen
genomförs inför en investering kallas den ”ex ante”, görs analysen istället efter investeringens
färdigställande kallas den för ”ex post”. Den tredje typen av analys sker parallellt under en
investerings genomförande och kallas ”in medias res” (Boardman, Mallery & Vining, 1994).
Denna rapport fokuserar på analyser som görs inför en investering, alltså ex ante.

3.1.5 Multikriterieanalys
Vid tillfällen där CBA inte är möjlig eller lämplig att använda sig utav, kan en annan
värderingsmetod vara passande. Den så kallade multikriterieanalysen (MCA) kan ses som ett
komplement till CBA och kan användas i samband med investeringar där dess effekter inte
lämpas för att värderas i monetära termer, exempelvis politiska mål (Shiftan & Shefer, 2009).
Trots att vissa effekter inte kan uttryckas i kronor, kan vetskapen av dem ändå komma att
påverka beslut kring investeringar, varpå det är viktigt att även dessa effekter belyses i
investeringsbedömningar (United Nations, 2005). När verksamheter genomför en värdering
enligt MCA, rangordnas olika effekter genom att tilldela dem olika poäng utifrån hur stor effekt
de har inbördes. På detta sätt kan även olika projekt jämföras med varandra (Gühnemann, Laird
& Pearman, 2012). Enligt följande steg kan en verksamhet genomföra en MCA:
1. Identifiera målet med MCA, samt vilka alternativ till den aktuella investeringen som är
tillgängliga
2. Lyft fram de mest relevanta investeringsalternativen
3. Identifiera vilka aspekter som följer investeringsalternativen, dessa ska sedan
användas som grund vid poängsättningen, exempelvis miljöpåverkan, kostnader och
intäkter
4. Ordna aspekterna utefter deras prioritet i verksamheten
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5. Analysera aspekterna och poängsätt dem utifrån deras betydelse för
investeringsalternativen
6. Värdera investeringsalternativen utifrån aspekternas poäng
7. Sammanställ resultatet
(Barfod, Salling & Leleur, 2011).
En annan aspekt i MCA är att den ger en förklarande bild av ett projekts effekter för att de som
sitter i beslutande position lättare ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Genom att använda
MCA vid bedömningar av investeringar kan en eller flera av följande kännetecken enligt Barfod
et al. uppstå:




Ökad produktivitet hos beslutsfattare
Bättre kvalitet på beslut som fattas
Beslutsprocessen upplevs som förbättrad

MCA går även bra att kombinera med CBA, exempelvis genom att ta fram skuggpriser med
hjälp av CBA för att sedan applicera dessa i en MCA och få ett omfattande resultat. Svagheten
med MCA ligger i det faktum att det är personer som värderar de kvalitativa effekterna,
värdering av samma effekt kan alltså graderas olika beroende på vem det är som utför analysen,
varför det är viktigt med total transparens i tillvägagångssättet (ibid).

3.2 Styrning i en kommun
Kommunerna styrs av politiker som har valts av medborgarna, så kallade förtroendevalda.
Dessa ska fatta beslut kring frågor som angår kommunen (SFS 1991:900). De förtroendevalda
bildar tillsammans kommunfullmäktige som är det högst styrande organet i kommunen.
Kommunstyrelsen är i sin tur utsedd av kommunfullmäktige och är det organ som leder,
samordnar arbete samt ansvarar för kommunens ekonomi. Genom röstningen till
kommunfullmäktige får medborgarna möjlighet att påverka och övervaka hur kommunerna
utför sina uppdrag. Medborgarna väljer politiker till förtroendeposten var fjärde år, samma år
som det är riksdagsval. För att få rösta i kommunalvalet måste personen i fråga ha fyllt 18 år
senast på valdagen, vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen, eller varit det
tidigare (ibid).
Kommunfullmäktige ska representera invånarna i kommunen och tar beslut om kommunens
inriktning, verksamhet och ekonomi. Detta kan innefatta budget, skattesatser och avgifter för
kommunal service. De beslutar även om den kommunala förvaltningens organisation och
verksamhetsformer, och ska se till att det finns revisorer som granskar kommunens olika
verksamheter. Kommunfullmäktige fattar även beslut om vilka nämnder som ska finnas och
väljer även ledamöter till dessa. Varje nämnd ansvarar för ett visst område, exempelvis Kulturoch fritidsnämnden, Socialnämnden eller Miljönämnden. De flesta nämnderna har en
förvaltning knuten till sig. Det är upp till varje enskild kommun att bestämma vilka nämnder
som ska finnas, därför kan det skilja sig åt mellan olika kommuner. Nämnderna ansvarar för
den löpande verksamheten i kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av
kommunfullmäktige samt verkställer beslut som redan är fattade i kommunfullmäktige. De
förtroendevalda i kommunfullmäktige har dock alltid det yttersta ansvaret för att tjänstemän
som är kommunanställda, följer kommunens riktlinjer. Tjänstemännens arbetsuppgifter kan
bland annat vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att utföra
omvårdnadstjänster inom äldreomsorgen (ibid).
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Alla kommuner har ett visst mån av självstyre. Det innebär att kommunen får fatta beslut om
en hel del förrättningar själva, dock måste dessa ske inom de ramar som staten bestämt. Den
lag som reglerar detta heter Kommunallagen, med andra ord bestämmer staten vad kommunen
ska göra, men inte hur det ska ske (SFS 1991:900). En illustration över Varbergs kommuns
organisation finns att se i bilaga 3.

3.3 Investeringsbeslut av kommunala bolag
Investeringar har vanligtvis ett syfte att generera framtida positiva kassaflöden, det vill säga att
framtida inbetalningar ska överstiga utbetalningarna. Förenklat kan det förklaras som att om
det framtida kassaflödet är negativt, så har investeringen med hänsyn till kapitalet visat sig vara
en dålig investering (Brealey, et al., 2011). När det däremot rör investeringar i en offentlig
kontext, måste en rad andra faktorer tas med i bedömningen när det kommer till värdering av
om det har varit en bra eller dålig investering. Det räcker inte att i efterhand bedöma
kassaflöden, eftersom en kommunal verksamhet begränsas i det avseende att den inte har som
primärt syfte att vara vinstdrivande. Detta finns reglerat i Kommunallagen, där det står att
verksamheter som ägs av kommuner i Sverige inte får bedrivas med vinstsyfte (7§ 2 kap. SFS
1991:900). Investeringsbeslut bör istället utgå från kommunens mål: att skapa nytta för
kommuninvånare med de resurser som finns till förfogande (Bower, 1970). Beslutsfattare i en
kommunal verksamhet måste därför agera med andra underlag än de rent ekonomiska, samtidigt
som kommunerna även måste handla i enlighet med god ekonomisk hushållning (1§ 8 kap. SFS
1991:900). För att avgöra om en offentlig investering ska genomföras eller inte ska
beslutsfattarna upprätta en samhällsekonomisk kalkyl som utgår från verksamhetens mål, det
som här är en motsvarighet till vinst. Invånarnas åsikter och mätvärden måste sammanvägas
innan det går att säga ifall en investering är till fördel för samhället eller ej. Syftet med att
upprätta en samhällsekonomisk kalkyl är att identifiera, kvantifiera och värdera de effekter som
beaktas, så att positiva effekter av investeringen även på lång sikt kan säkerställas (Hultkrantz
& Nilsson, 2008).
Politiker och beslutsfattare ska i sin strävan efter maximal samhällsnytta, översätta vinstmål
som normalt mäts i monetära termer i vinstdrivande organisationer, till andra mål som
exempelvis att en investering ska skapa nytta för invånarna över en längre tidsperiod. Vanligtvis
innebär nyttan någon slags service åt kommuninvånarna (Fjertorp, 2010). Kommunala bolag
kan ses som hybridorganisationer där syftet är att skapa nytta som är av offentlig karaktär
(Thomasson, 2009). Organisationen bedrivs på liknande sätt som privata företag, med
skillnaden att de privata företagen har möjligheten att rikta sig till ett visst kundsegment,
bestämma vilka marknader de ska verka i, samt påverka verksamhetens tillväxttakt. Detta har
inte den kommunala verksamheten möjlighet att göra, eftersom deras syfte är att tillgodose ett
behov som finns i samhället (Thomasson, 2013). I styrningen av en hybridorganisation kan det
dock uppstå intressentproblem, främst inom offentligt samägda kommunala aktiebolag där
intressenter ofta har olika krav och förväntningar. VD:n i ett sådant bolag måste vara beredd på
att balansera intressenternas förväntningar och agera ur både affärsmässiga och samhällsnyttiga
intressen (ibid).

3.4 Kulturekonomi
Enligt Bjurström, Fredriksson och Möller (2013) innefattar ordet kulturekonomi det som kallas
kreativ ekonomi och upplevelseekonomi. Den kreativa ekonomin ger uttryck för att det
traditionella synsättet på kultur, ekonomi och konst ska expanderas, och att förhållandet
sinsemellan kan omdefinieras för att eventuella gränser mellan dem ska kunna försvagas.
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Upplevelseekonomin kännetecknas däremot av att användare ska få en upplevelse i allt som de
konsumerar. De båda delarna hjälper till i strävan mot att rasera de vedertagna tankar som finns
kring kultur och dess definition. Konsten och kulturens plats inom kulturekonomin kan
förklaras genom att områdena är inneslutna i en slags kärna, med upplevelser och kreativitet
omringande dem som ett slags skal. Kultur har identifierats som en outnyttjad resurs för
regional utveckling och den ekonomiska tillväxten. Genom kulturekonomin har en konkret
kulturalisering av ekonomi kunnat ske likaså en ekonomisering av kultur, begreppet kan alltså
ses som en förklaring av båda processer. Forskningsfältet kulturekonomi bedöms vidare enligt
Bjurström et al. som en mötesplats för forskare som antingen är aktiva inom kulturella studier
av ekonomi, eller utför ekonomiska studier av kultur. Dock är det problematiskt att inom
forskningsområdet identifiera vad som kan kallas forskningslitteratur, främst eftersom området
kulturekonomi har otydliga gränser och är ett relativt ospecificerat ord. Följaktligen är det även
svårt att utföra olika typer av empiriska och teoretiska studier, vilket leder till en stor variation
mellan genomförda studiers resultat inom området (ibid).
Historiskt sett har en åtskillnad gjorts mellan värden som kan uttryckas i monetära termer och
de som ses som icke-monetära. Mot slutet av 1990-talet bleknade gränsen mellan värdena och
det har blivit svårare att identifiera på vilken sida olika värden hör hemma (ibid). Stenström, et
al. (2009) skriver att kultur bör vara en motkraft till ekonomin och ser ingen mening med att
sätta värde på något abstrakt som ändå ska vara en självklar tillgång i vårt samhälle. Dock kan
ekonomiseringen av kultur tydligt ses i exempelvis verksamheters målbildning: de ekonomiska
aspekterna såsom vinst, försäljning och effektivitet, övertrumfar de kulturella mål, såsom
kvalitet som finns i en verksamhet. Stenström et al. fastställer att kulturpolitiken behöver
ingripa och fungera som ett slags motvikt genom att medla och skapa utrymme för handling
och tankar mellan ekonomi och kultur.

3.5 Tidigare forskning
Som tagits upp i problemdiskussionen i rapportens inledande kapitel finns det en del
problematik kring hur, och om, nyttorna av kultur ska värderas. Flera forskare har tagit upp
svårigheter och yrkar på användandet av olika metoder, men det alla är eniga om är det faktum
att det är svårt att värdera kulturens nyttor på ett rättvist sätt. Som tidigare nämnts skriver
Stenström, et al. (2009) om risker och konsekvenser med att dra in för mycket ekonomi i den
kulturella världen, samtidigt som det är viktigt att exempelvis kunna visa eventuella finansiärer
vad deras investering genererar för avkastning, och hur olönsamma kulturprojekt kan göras
lönsamma med hjälp av en värdering av mer abstrakta egenskaper såsom upplevd nytta. I de
följande fyra underrubrikerna ges en närmre förklaring av några forskares analyser och
slutsatser om hur de anser att värderingen av kultur kan gå till.

3.5.1 Värdering av kultur - Alexander Styhre
Styhre (2014) belyser att det västerländska samhället idag är det som använder sig mest utav
monetära termer när olika resurser och tillgångar ska värderas. Enligt Styhre är det inte naturligt
att se kultur ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom kultur inte är skapad för att bringa lönsamhet,
även om det är en trevlig konsekvens. Styhre skriver att kultur istället är tänkt att bland annat
framkalla eftertanke, underhålla, skapa mening och problematisera samhällsförhållanden.
Beslut som fattas kring investeringar sker många gånger på osäkra grunder eller med en mer
eller mindre andel informationsasymmetri. I vissa fall fattas även beslut grundade på en
beslutsfattares intuition (ibid). Styhre har gjort en studie på Västra Götalandsregionens
kultursekretariat för att undersöka hur kultur värderas i regionen. Handläggarna vid
kultursekretariatet fungerar som en mellanhand mellan kulturproduktionen, som är beroende av
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finansiella stöd, och politiken eftersom politiska mål måste tas i beaktande vid fördelning av
skattemedel. Resultatet av studien visade att de handläggare som fördelar det ekonomiska stödet
till kulturinstitutioner runtom i regionen, i stor utsträckning fattar beslut om en
kulturverksamhets fortsatta stöd utifrån sin egen magkänsla.
Den värdering som sker av kultursekretariatets handläggare vid slutet av en finansieringsperiod,
har som syfte att ta reda på ifall en kulturinstitution ska beviljas fortsatt ekonomiskt stöd från
regionen. Första steget, värdebedömningen, innebär en kontroll av det som kallas Uppdraget.
Uppdraget är ett dokument som kulturinstitutionen har tagit fram tillsammans med
kultursekretariatet föregående år, och är en detaljerad förteckning över bland annat vilken typ
av kulturverksamhet som ska bedrivas och vilka kulturpolitiska målsättningar som finns.
Handläggarna använder sig utav Uppdraget i sin värdering genom att se hur väl
kulturinstitutionerna uppnått sina mål. En ytterligare aspekt är att se till besökssiffror,
besökarnas åldersvariation och dylikt. När värdebedömningen är slutförd följer
värdejämförelsen som är det andra steget i handläggarens värdering. Värdejämförelsen syftar,
som det låter, till att jämföra olika möjligheter hur regionens skattemedel kan fördelas mellan
kulturinstitutionerna för att maximera kvalitet och mängd skattefinansierad kulturproduktion
inom regionen. I detta steg används inga kalkyleringsmetoder, istället sker en kvalificerad
bedömning från handläggarens sida vilka kulturinstitutioner som kan generera olika mycket
medel (ibid).
Det är politikerna som tar fram strategier och visioner, samt beslutar om medel till verksamheter
inom kultur i slutändan, vilka också är tänkta ska uppfylla kulturpolitikens avsikter. Styhre
lägger tonvikt på att handläggarna i sitt arbete ska ta hänsyn till politikens önskemål, samtidigt
som de ska ha en utvecklande och stödjande roll gentemot de kulturinstitutioner som undersöks.
En kulturinstitutions framtid beror till stor del på hur den aktuella handläggaren lyckas
sammanfoga värdebestämmandet med värdejämförelsen (ibid).
Utifrån Styhres studie kan alltså en värdering av en kulturinstitution variera beroende på vilken
handläggare det är som utfört den aktuella värdebedömningen och värdejämförelsen. Dessutom
kan det vara så att ett försumligt utformat Uppdrag kan vara en källa till felbedömning vid
nästkommande års värdering.

3.5.2 Värdering av kultur - Jan Lindvall
Lindvall (2011) har studerat ett annat sätt som enligt honom bör användas vid värdering av
effekter utan priser, precis det som kan känneteckna kultur. Det är en samhällsekonomisk
lönsamhetskalkyl som även tidigare nämnts i denna rapport: kostnad-nytto-analysen (CBA),
men som Lindvall har en egen version av. En CBA kan visa ifall ett projekt ökar eller minskar
samhällets välfärd och kan ligga till grund för ett projekts genomförande eller nerläggande.
Enligt Lindvall kan följande steg tas i en CBA:
1. Val av välfärdsfunktion: hur individernas nyttor påverkas av ett projekt, och hur de i
sin tur påverkar den totala välfärden
2. Identifiering: utreder projektets positiva och negativa effekter
3. Kvantifiering: klargör omfattningen av de olika effekterna
(Exempelvis: 5min tidsvinst tack vare anläggning av en ny väg, kostar 300 m3 grus).
4. Värdering: överföra storheterna till en gemensam måttenhet
(Exempelvis: 300 m3 grus = 30 000kr).
5. Diskontering: diskontera alla betalningar till en och samma tidpunkt för att rättvist
kunna jämföra dem med varandra
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6. Hänsyn till eventuella restriktioner: trots att benefits (fördelar) i ett projekt
överstiger costs (nackdelar), kan det finnas andra restriktioner som gör att projekt inte
bör genomföras (Exempelvis: budgetrestriktioner)
7. Val av investeringskriterium: andra investeringskriterier kan vara aktuella
(Exempelvis: investera i så många projekt som möjligt, eller investera enbart i de
projekt som genererar en avkastning över en viss nivå).
En svår aspekt med CBA, och som är själva kärnan när kultur ska värderas, är att värdera
effekter som inte har några priser, så kallade intangibles. Exempel på intangibles kan vara
miljöförstöring, eller miljöförbättring, social trygghet eller bullerstörningar. Bara för att en
effekt inte har ett pris knutet till sig, behöver det inte betyda att effekten saknar värde för
individer. Lindvall tycker därför det är viktigt att ändå inkludera effekten i det beslutsmaterial
som ska presenteras för beslutsfattare, för att hen ska kunna göra en subjektiv bedömning av
hur mycket eller lite effekten kan påverka en investerings genomförande (Lindvall, 2011).

3.5.3 Värdering av kultur - John Armbrecht
Armbrecht (2014a) som forskat kring hur kultur kan värderas, anser det vara högst väsentligt
för bland andra kulturinstitutioner att få en uppskattning av hur deras output uppfattas.
Kulturinstitutionerna skulle på så vis kunna identifiera vad det är som är viktigt för besökare
och sedan arbeta för att framhäva eller tona ned vissa egenskaper som finns inom verksamheten.
Dessutom skulle det även kunna locka turister till platsen. Sammantaget anser Armbrecht att en
värdering av kulturinstitutioners nyttor i många fall kan komplettera dess intäkter från
exempelvis entréavgifter, och tillsammans ge en bättre lönsamhet som många gånger kan
komma att överskrida kulturinstitutionens investeringskostnad, och på så vis även vara positivt
när det kommer till investeringsbedömning (ibid).
Armbrecht har tittat på olika metoder som kan användas för att värdera nyttan av kultur, bland
annat resekostnadsmetoden (TCM) och scenariovärderingsmetoden (CVM). CVM baseras på
scenariobyggande och hypoteser, vilket även anses vara metodens svaghet. Egenskapen kan
samtidigt vara en av metodens styrkor, eftersom individer inte alltid kan ge uttryck för sin
betalningsvilja på en befintlig marknad (Armbrecht, 2012). En annan fördel som Armbrecht ser
med CVM är att det går att uppskatta värdet på en specifik upplevelse som ingår i ett spektrum
av upplevelser, exempelvis värdet av en åkattraktion på en stor äventyrspark.
TCM är en enkel metod som ser till individens betalningsvilja för att utnyttja en viss upplevelse.
Metoden kan användas vid tillfällen där individer reser till en plats enbart för syftet att besöka
den specifika kulturinstitutionen, men med beaktande av att indirekta upplevelser längs vägen
kan påverka individens totala upplevelse, såsom restaurangbesök, bemötanden och gångstråk
(Armbrecht, 2014a). Denna svaghet ser Armbrecht dock som godtycklig eftersom
upplevelserna längs vägen kan påverka individen både negativt och positivt. Metodens starkaste
egenskap är att den faktiskt observerar ett beteende hos individer, vilket ger värderingen en
genuin bild av verkligheten. I de flesta fall rekommenderar dock Armbrecht CVM framför TCM
(ibid).
Armbrecht (2014b) har även tagit fram en egen metod som kan användas vid värdering av
individers upplevda nytta av kultur. Metoden har sin grund i 3 500 genomförda intervjuer där
frågor ställdes till respondenter med syftet att identifiera vilka framtida påståenden som bör
användas i metoden, för att kunna få svar som rättvist speglar olika individers upplevda nytta
av kulturinstitutioner. Armbrecht har identifierat sex områden med vilka en individs upplevda
nytta av kulturinstitutioner kan mätas: attityd, hälsa, identitet, ekonomisk utveckling, sociala
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relationer och utbildning (ibid). Områdena är själva essensen i metoden och det är ur dem som
de 63 påståendena som används i metoden härstammar. Respondenterna ska i metoden svara
hur mycket, respektive hur lite, varje påstående stämmer överens med dem själva, med hjälp av
en siffra mellan ett och sju, där fyra fyller funktionen av ett likgiltigt svar (ibid). Påståendena
finns att se i sin helhet i bilaga 4. I bilaga 5 illustreras tillvägagångssättet i Armbrechts metod.
Armbrechts metod kan påvisa om en kulturinstitution bidrar till utvecklingen inom bland annat
utbildning, sociala och hälsorelaterade aspekter, och kan ses som ett komplement till vedertagna
värderingar i monetära termer (Armbrecht, 2012). Den kan också användas till att jämföra den
upplevda nyttan hos brukare respektive icke-brukare av kultur, för att se hur deras olika
kunskaper ger upphov till att kultur värderas olika (Armbrecht, 2014b). En svaghet med
Armbrechts metod är att tidpunkt, sammanhang och omgivning tillfälligt kan påverka en
individs upplevda nytta vid det specifika undersökningstillfället. Det är alltså individens
upplevda nytta i stunden som fångas upp, och eftersom värderingen påverkas av hur stor
erfarenhet individen har av den aktuella kulturinstitutionen, utesluts eventuella framtida
erfarenheter som kan erhållas kring den. Dessutom har Armbrecht upptäckt att offentligt
organiserade tilldragelser generellt levererar en högre upplevd nytta hos individer, än privata
tilldragelser. Detta kan härledas till frånvaron av vinstintresse hos de offentliga
organisationerna vilket kan bringa än mer positiva känslor till den enskilda individen
(Armbrecht, 2012). Armbrecht anser att metoden är under ständig utveckling och skriver att
varje utförd värdering ger upphov till möjligheten att förfina och specificera påståendena som
ställs till respondenterna, för att i framtiden ännu bättre kunna identifiera värdet som individer
upplever av kultur (ibid).

3.5.4 Värdering av kultur - Francois Matarasso
Matarasso (2007) anser att kulturens essentiella mening är ett resultat av hur individer skapar
värde i livet, antingen avsiktligt eller omedvetet, och hur individerna sedan presenterar och
klargör värdet för dem själva och samhället. Därför kan kärnan av kulturella aktiviteter enligt
Matarasso ses som en länk mellan kulturens mening och individers önskan att skapa värde.
Runt om i Europa används generellt sett den europeiska modellen när beslut och värdering av
kultur görs. Modellen går ut på att samhället måste lita på att de som anses ha den största
kunskapen eller expertis inom något, kan fatta beslut åt resten. Därav ligger ett stort ansvar på
beslutsfattare som måste vara lyhörda och mottagliga för åsikter i sin position. Det kan ses som
anmärkningsvärt att ett fåtal personer ska fatta beslut som påverkar många fler, eftersom
uppfattningen av kultur är högst personlig och föränderlig. Matarasso lyfter även att egenskaper
som personlighet, erfarenheter, humör och välmående kan påverka hur en individ uppskattar
kultur, varpå en bedömning av den sällan kan ses som rättvis och hållbar. Dock är det givet att
det inte skulle vara ett effektivt system ifall samhället skulle vara involverade i samtliga beslut
som behöver fattas, det skulle förmodligen bli långdragna processer med lågt antal
genomdrivna beslut eftersom antalet åsikter ofta är lika många som närvarande individer (ibid).
Matarasso anser att en värdering av kultur kan överdrivas och rentav bli destruktiv för vad som
vill uppnås. Att genomföra en enkätundersökning i samband med exempelvis en
teaterföreställning kan påverka en individs totala upplevelse av föreställningen i en negativ
bemärkelse, vilket således motverkar undersökningens syfte. Men enligt Matarasso är det inte
själva värderingen i sig som han ser som ett problem, utan det är vad som förväntas utav
resultatet. Tanken med värderingen är att få en bild av hur individer uppskattar kultur, även om
dessa åsikter, som tidigare nämnt, är personliga, föränderliga och kan påverkas utav
dagsformen. Det vore därför olämpligt att lägga för stor relevans i resultat
från kulturvärderingar. Att genomföra en värdering anser Matarasso vara en positiv händelse
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eftersom det aktiverar och involverar folk genom att skapa debatt och få igång tankar kring vad
som ska värderas och vilket tillvägagångssätt som ska användas. Planerandet, genomförandet,
och analyseringen av resultatet är tillsammans viktigare än själva resultatet eftersom
värderingsprocessen ger tillfälle att reflektera över hur kulturinstitutioner kan utvecklas och
förbättras (ibid).
Matarasso har identifierat sju olika nyckelprinciper som kan underlätta värderingsarbetet:
1. Användbarhet: värderingens resultat ska anses relevant och användbart, en värdering
ska inte genomföras av ren princip
2. Proportionalitet: värderingen måste vara i proportion med det som ska värderas,
kostnader ska inte överskrida nyttan med värderingen
3. Kriticitet: värderingen ska ske med ett kritiskt förhållningssätt till tillvägagångssättet
och värderarens möjliga brister
4. Förtroende: värderingen kan ge förtroende genom transparens under arbetets gång
5. Konsekvens: värderingen ska prioriteras och förankras bland de inblandade, bättre med
en noggrann värdering av få ting än en vårdslös värdering av många ting
6. Mångfald: värderingen ska anpassas så att den går att appliceras på olika sorters kultur
och individer, den ska också redovisas där efter
7. Inkluderande: värderingen ska inkludera synsätt och åsikter från olika håll, såsom
experter och amatörer på området.
Matarasso (2007) trycker på vikten av att kulturvärderingen endast kan nå en begränsad
objektivitet, med hänsyn till att personliga känslor är inblandade i processen.

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram
Teorikapitlet inleddes med en förklaring av olika tillvägagångssätt som verksamheter kan
använda sig utav för att se lönsamhet i en investering. I kalkyler kan exempelvis
nettonuvärdemetoden (NPV) eller internräntemetoden (IRR) användas, eventuella reala
optioner kan adderas till fördelarna med en investering eftersom de möjliggör fler
användningsområden för en investering än den ursprungliga idén. Samtliga metoder är
utformade för att identifiera vilka investeringar som är lönsamma att genomföra. Som tidigare
nämnts ter sig dock investeringar i den offentliga sektorn lite annorlunda än i konventionella
verksamheter eftersom de inte får drivas med vinstsyfte. Med detta i åtanke skapas en undran
om hur Varbergs kommun går tillväga och vilken metod de använder sig utav när de ska bedöma
huruvida en investering ska genomföras eller inte, samt vilka faktorer som kan påverka
Varbergs kommuns investeringsbeslut i kulturinstitutioner.
Att undersöka ifall en investering är lönsam för att sedan kunna fatta beslut om huruvida den
ska genomföras eller inte, är ett välkänt fenomen. Men att även bedöma vilka konsekvenser en
investering har ifall den genomförs eller inte, är kanske inte lika välbekant. Investeringar i
kulturinstitutioner kan ge upphov till många konsekvenser, både positiva och negativa, eftersom
dess målgrupp är hela samhällen med fria viljor och olika uppfattningar om kultur. Av samma
anledning kan det vara svårt att få en rättvis värdering av kultur. Vissa anser till och med att
kultur inte bör värderas, utan medvetet ska skiljas från ekonomin eftersom dess syfte inte har
något med lönsamhet att göra (Stenström, et al. 2009; Styhre, 2014). Genom en
värderingsmetod kallad kostnad-nytto-analysen (CBA) kan möjliga positiva och negativa
konsekvenser med en investering identifieras. Det kan exempelvis vara vinsten av mindre
nedskräpning eller en tidsvinst tack vare en planerad väg, allt benämnt i monetära termer
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(Svensson & Hultkrantz, 2015; Boardman, Greenberg, Vining & Weimer, 2011; Williams,
2008; Vanlandingham & Drake, 2012). Dock finns tillfällen där en CBA inte är applicerbar
eller de monetära termerna är olämpliga att använda, exempelvis vid politiska mål, varpå
värderingsmetoden multikriterieanalysen (MCA) istället kan utnyttjas. I en MCA poängsätts
olika konsekvenser utifrån hur stor påverkan de har och trots att de inte är benämnda i monetära
termer, kan beslutsfattare ändå ta till sig information från analysen och väga in den i sin
helhetsbedömning av en investering (Shiftan & Shefer, 2009; Gühnemann, et al., 2012; Barfod,
et al., 2012). Dessa två värderingsmetoder är globalt etablerade med mycket forskning och
åsikter kring dem.
Tidigare i kapitlet har fler metoder nämnts som lämpligen kan användas vid värdering av kultur,
dessa är dock forskares egna slutsatser kring hur kultur kan värderas. Styhre (2014) kom i sin
forskning fram till att det ofta var magkänslan som bestämde hur kultur värderas, Lindvall
(2011) har tagit fram och rekommenderar användningen av en egen variant av CBA där sju steg
ska följas för att kunna värdera effekter i monetära termer. Dock anser han även att effekter
som inte kan prissättas också ska inkluderas i beslutsprocessen. Armbrecht (2012) har
utvärderat resekostnadsmetoden (TCM) och scenariovärderingsmetoden (CVM) vid
kulturvärdering, men har till slut arbetat fram en egen värderingsmetod som ska spegla
individens upplevda nytta av kultur på ett bättre sätt (Armbrecht, 2014b). Metoden fokuserar
på sex olika områden som Armbrecht anser kan påverka den upplevda nyttan, där respondenter
får svara på 63 olika påståenden om en kulturinstitution. Slutligen anser Matarasso (2007) att
prissättning av kultur kan motverka dess huvudsakliga syfte och ser istället själva
värderingsprocessen som en möjlighet till eftertanke och utveckling. Enligt Matarasso ska sju
huvudprinciper tas hänsyn till vid en kulturvärdering, men med reservationen att resultatet
endast kan nå en begränsad objektivitet eftersom människors känslor är involverade i processen
(ibid).
Det finns alltså olika sätt att värdera kultur, vissa metoder mer grundliga än andra. En
verksamhet som regelbundet investerar i kultursektorn är Varbergs kommun, vilket leder till
den relevanta frågan hur Varbergs kommun gör när de ska värdera kultur, som årligen fördelar
skattepengar och investerar i kulturområdet.
Med den samlade informationen i teorikapitlet som riktlinjer, inhämtas egen information genom
intervjuer och undersökningar i det följande empirikapitlet, för att få svar på vilka
investeringsmetoder som Varbergs kommun använder sig utav vid investeringar i
kulturinstitutioner, och på vilket sätt de värdesätter kultur.
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4. Empiri
I detta kapitel samlas information från intervjuer och enkätundersökningar som inhämtats för
just denna rapport. Dock har ett urval gjorts och endast relevanta delar av intervjumaterialet
inkluderas. Intervjufrågorna som erbjudits respondenterna finns att se i sin helhet i bilaga 1,
och enkätfrågorna finns att se i bilaga 2.

4.1 Besöksintervjuer
I detta avsnitt finns en sammanfattande text i anslutning till varje respondents namn, texterna
är relevant information för rapporten som inhämtats under respektive intervju som genomförts
i samband med utformningen av denna rapport. En förteckning över respondenterna finns även
att se under rubriken 2.3.2.

4.1.1 Jana Nilsson 2016-03-21
Jana Nilsson har i 14 år varit förtroendevald på heltid i Varberg och företräder väljarna för det
Socialdemokratiska partiet i kommunen. Nilsson berättade att kommunen i dagsläget har
investeringar på över 600 miljoner kronor per år, denna siffra har tidigare legat på cirka 150200 miljoner kronor. Anledningen till den stora ökningen beror mestadels på befintliga
tillgångar som behöver rustas upp, dock omfattar det mest kommersiella projekt såsom
idrottshallar eller fästningsterassen.
Vid en tänkt investering sker allt förarbete enligt Nilsson i de olika partierna,
partirepresentanterna företräder sina väljare och lägger fram det som de tror att väljarna tycker
och vill, Nilsson sade: ”Vi baserar det på våra ideologiska grunder”. Förslaget läggs sedan fram
i kommunfullmäktige som antingen beviljar eller nekar en fortsatt satsning. När investeringen
blivit godkänd arbetar Byggnadsnämnden och Stadsplaneringskontoret fram en ny detaljplan
utifrån de nya förutsättningarna, eftersom det ofta är så att det projekt som blivit godkänt inte
passar in i gällande detaljplan.
Nilsson berättade att kommunen inte räknar på lönsamhet i en investering ur ett
företagsekonomiskt perspektiv, utan ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Kommunen får inte
drivas i vinstsyfte utan vill istället få ut högsta möjliga nytta ur varje projekt och tar dessutom
hänsyn till framtida befolkningsökningar i sin bedömning eftersom de investerar för framtiden.
Nilsson tillade: ”Vi utgår från människors behov”. Nilsson nämnde även att hamnen dock
använder sig utav ett företagsekonomiskt sätt att beräkna lönsamhet, men också att hamnen är
en ren kommersiell verksamhet.
På frågan om projekt ställs emot varandra för att se vilket som är att föredra, svarade Nilsson:
”Inte ur någon slags företagsekonomisk synvinkel gör man inte det, utan det baseras helt på vad
vi tror, vad vi känner, hur vi upplever att kommuninvånarna vill ha det bästa möjliga. Så det
baseras helt på den politiska situationen, hur känslorna är”.
Nilsson pratade om reala optioner utan att använda de exakta termerna, han såg det som
alternativa lösningar på investeringar, exempelvis hur ishallen kan användas sommartid, och att
motgångar i vissa investeringar kan leda till att andra investeringar får skjutas på för att
pengarna inte räcker till just då. Ett konkret exempel på detta är Pirbadet som just nu görs
iordning, efter projektets påbörjan upptäcktes att pirarnas standard inte var som väntat, vilket
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gjorde att projektet med de sittareor som skulle anläggas på piren får vänta. Nilsson sade att
kommunen hade gjort på ett annat sätt ifall de vetat detta redan innan projektet Pirbadet
påbörjades.
Nilsson berättade att projektet Komedianten beslutades år 2010 och att det fördes många
diskussioner kring det. Socialdemokraterna var till en början kritiska mot det borgerliga
förslaget om att projektet skulle ske genom en renovering av det gamla stadsbiblioteket.
Kritiken hade sin grund i att det sågs som ett försök att få bort Socialdemokraternas egna förslag
om ett kulturhus i kommunen som lämnats in redan år 2006. Deras förslag var att den gamla
Caprinusfastigheten, även kallat kvarteret Renen, skulle byggas om till ett kulturcentrum.
Socialdemokraterna hade en vision om att Caprinus skulle bli en del av västkustens kreativa
mittpunkt med biosalong, bibliotek, kreativt centrum för skapande företag och möjligheten att
göra skolor delaktiga.
Nilsson poängterade slutligen att mer investeringar inom kultur behövs och att det är viktigt att
bevara, samtidigt som steg måste tas framåt för att göra kommunen mer attraktiv.

4.1.2 Ingemar Arnesson 2016-03-21
Ingemar Arnesson har varit kulturchef i Varbergs kommun sedan år 2013 och har sitt kontor i
kulturhuset Komedianten. Kulturavdelningen, som Arnesson tillhör, har ansvar för
Komediantens verksamhetsinnehåll, medan drift och underhåll av själva fastigheten ligger
under Serviceförvaltningens ansvar. Runtom på Komedianten finns cirka 50 personer som är
anställda i olika positioner och verksamheter såsom bibliotek, café eller teater. Arnesson
berättade att kulturhuset idag uppnått en besökssiffra på över 1 100 000 personer sedan
öppningen i januari 2012, där biblioteket står för den största delen. I statistiken är även besök
på bokbuss, lokalbibliotek och Hamnmagasinet inkluderat. Trots den starka besökssiffran och
att kulturhuset har funnits i över fyra år, har Arnesson märkt att folk fortfarande kallar huset för
”biblioteket”. Han vill att benämningen ”kulturhuset Komedianten” ska bli mer förankrat hos
medborgarna, och trycker på att det är så mycket mer än ett bibliotek. Arnesson förklarade att
Komedianten försöker erbjuda ett utbud som kanske inte finns att hitta någon annanstans, och
att de anpassar sina aktiviteter efter vad som sker för tillfället i Varberg för att undvika onödig
konkurrens. Som ett exempel läggs inga spelningar på Komedianten under den tiden på året
som musikeventet Diggiloo pågår.
Arnesson berättade om kapital och hur kulturhuset Komedianten varje år tilldelas en budget
som bestäms av politiken med hänsyn tagen till Kultur- och fritidsförvaltningens kostnader. 1%
av budgeten går varje år till en så kallad resursreserv där pengar kan sökas för önskvärda
investeringar vars syfte är att utveckla verksamheten. Ett exempel på en godkänd investering
som genomförts är ett bokningsprogram där personer via internet kan boka lokaler eller biljetter
till aktiviteter som kulturhuset anordnar. Vilka investeringar som än önskas måste medel sökas
från kommunen för godkännande och i sådana fall bli inräknade i förvaltningens budget.
Arnesson fortsatte med att berätta om intäkter som kulturhuset har, de är inte så stora i
jämförelse med kostnaderna men verksamheten måste ändå leva upp till dem eftersom de är
inskrivna i budgeten. Verksamheten måste alltså få in vissa intäkter varje år för att inte gå med
förlust. Exempel på en intäktspost som funnits med i tidigare budgetar är Varbergs Teater vars
mål ett år var att få in 450 000kr, det kan åstadkommas exempelvis genom biljettförsäljning
eller uthyrning av lokaler. Ifall Varbergs Teater inte skulle leva upp till sina beräknade intäkter,
eller har kostnader som överskrider de förväntade, kan pengar fördelas från en annan
verksamhet inom samma förvaltning som har ett överskott för att undvika minusresultat. Detta
hände år 2015 då bibliotekets verksamhet gjorde minusresultat på grund av oväntat stora IT21

kostnader, kulturavdelningen hade inte tillräckligt mycket pengar i sin verksamhet att skjuta till
varpå hela Kultur- och fritidsförvaltningen fick undersökas och se varifrån det var lämpligast
att flytta pengar ifrån.
Arnesson anser att syftet med kulturhus är ett sätt att öppna dörrar för människor att bli berörda
av kultur, och agera som en mötesplats där folk från olika håll kan träffas, se på konst och gå
på teater. Han sade också att kultur är en stark faktor i samhällsutvecklingen och ser en
möjlighet att integrera kultur med fritid genom att exempelvis placera bokbussen på
fotbollsmatcher. Arnesson sade att det är viktigt att samhället stödjer kultur, att det finns ett
utbud som alla olikheter kan samsas kring och få tillgång till, dock är det svårt att sätta en
monetär term på kulturinvesteringar. Om kulturens relevans sade han att: ”Kultur är vår
livsnerv, den väger upp vårt sätt att leva, ger styrka åt det humanistiska och mänskliga
beteendet”.
Arnesson sade även att kultur ofta exkluderas i ett samhälles utvecklingsarbete, nya bostäder
och skolor inkluderas men kultur åsidosätts, vilket är synd med tanke på kulturens viktiga roll
i att skapa mötesplatser i samhället.

4.1.3 Ann-Charlotte Stenkil 2016-04-04
Ann-Charlotte Stenkil har varit kommunstyrelsens ordförande sedan år 2014 och jobbar på
heltid med att företräda kommunens väljare i Moderaterna. Stenkil berättade att Varbergs
kommun historiskt sett haft och fortsatt har en god ekonomi, men de senaste åren har
kommunens genomförandegrad på investeringar bara legat på 40 %, Stenkil anser att detta
drabbar flera investeringar som måste skjutas på genom att medel tas i anspråk. Stenkil belyser
även risken att en investering kan ge upphov till nödvändiga följdinvesteringar vilket kan
påverka både kalkyl och tidsanspråk, som är fallet med det aktuella tunnelbygget genom
stadskärnan, där påverkar dragningen av det nya järnvägsspåret en hårt trafikerad bro som
därför måste planeras om.
Stenkil förklarade att kommunfullmäktige har satt upp två mål gällande kommunens årliga
resultat och investeringsfinansiering. Det första målet är att kommunens resultat ska vara minst
1 % av dess skatter och bidrag, vilket har uppfyllts i alla år. Det andra målet är att kommunen
ska ha en självfinansieringsgrad på investeringar som motsvarar summan av kommunens
avskrivningar och resultat, vilken normalt brukar ligga på 180 miljoner kronor. Det senare målet
har kommunen inte lyckats uppnå de senaste två åren på grund av stora investeringar som skett.
Stenkil tror inte att målet kommer att nås under innevarande år heller, men är inte förvånad med
tanke på att fortsatt stora investeringar pågår.
Stenkil berättade om hur kommunen resonerar när framtida investeringar ska väljas ut och
berättar att investeringar som kommunen är skyldiga att erbjuda kommuninvånarna, såsom vård
och skola, prioriteras framför exempelvis parker och viss kultur. Dock trycker Stenkil på att de
projekten trots allt är viktiga för Varbergs varumärke. Tillvägagångssättet vid
kulturinvesteringar skiljer sig inte nämnvärt från investeringar som görs i exempelvis skolor,
mer än att det är respektive driftsnämnd som är involverad i processen. Den berörda nämnden
ska först göra en åtgärdsfallstudie där en undersökning görs för att se om det finns andra
lösningar på problemet än en nyinvestering, resurser kanske finns på andra håll i verksamheten,
vissa tillgångar kan ha andra användningsområden än dess ursprungliga syfte. Bygga nytt är
alltid sista utvägen sade Stenkil. Om ingen annan lösning identifieras söker nämnderna pengar
hos kommunen för att kunna göra en förstudie, kostnaden för förstudien läggs till projektet ifall
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investeringen genomförs, men om investeringen slopas är det respektive nämnds drift som får
stå för notan.
Stenkil berättade att kommunen gör en avvägning mellan vilka investeringar som bör
genomföras och att vissa projekt skjuts på framtiden för att ge plats åt mer akuta eller lämpliga
investeringar. Ifall flera likvärdiga projekt ligger som förslag, väljs det som är mest akut rörande
hälsa, exempelvis mögel eller vattenläckage. Ifall ett projekt visar sig bli dyrare än kalkylerat
ska det direkt upp till kommunfullmäktige för att godkännas, den berörda nämnden drabbas
sedan av en högre hyra och sämre budget, ”nämnden får mindre pengar över till tulpanlökar”,
som Stenkil kallade det.
Stenkil berättade att en investering av Komediantens slag inte är något tvingande för
kommunen, kommunen skulle heller aldrig kunna räkna hem kulturhuset utan det görs istället
en bedömning huruvida Kultur- och fritidsnämnden har råd att driva det. Till slut bedömdes att
en kommun av Varbergs storlek, rykte och attraktivitet behöver ha den typen av anläggningar
för att tilltala både nya och befintliga kommuninvånare. Men någon ekonomisk kalkyl görs inte
för att se om investeringen är lönsam eller inte eftersom det enligt Stenkil inte går att värdera
hur värdefullt det är att få nöjda besökare, utställare eller barn. Däremot sade Stenkil att det nu
för tiden föreligger en bättre dialog med kommuninvånarna där frågor ställs om vad de vill ha,
och att en av kommunens beslutsaspekter även utgår ifrån vilket mervärde en viss investering
bidrar med till Varberg.

4.1.4 Ann-Louice Östlund 2016-04-22
Ann-Louice Östlund jobbar som budgetstrateg i Varbergs kommun och är väl insatt i den
kommunala investeringsprocessen. Östlund berättade att kommunen under år 2011 och 2012
tog fram nya regler och riktlinjer kring investeringar i den kommunala verksamheten, syftet var
att sålla bort projekt som kom upp i budgeteringen som inte var ordentligt kalkylerade eller
hade kalkyler som var orimliga. Dessutom går Varbergs kommun från att ha varit en relativ
liten kommun till att vara en stor kommun, vilket Östlund uppgav ökar behovet av tydliga
riktlinjer eftersom fler personer kommer vara inblandade i investeringsprocesserna.
Riktlinjerna förtydligar hur en förvaltning ska göra ifall ett investeringsbehov uppstår. Östlund
repeterade mycket av det Stenkil sade om att den berörda förvaltningen först ska göra ett
åtgärdsval för att se vilka andra lösningar som finns på problemet, ifall det bästa alternativet
ändå visar sig vara en nyinvestering ska förvaltningen skicka in förslaget för godkännande till
budgetberedningen. I budgetberedningen läggs alla föreslagna investeringar från samtliga
förvaltningar fram och ett urval görs av politikerna om vilka investeringar som ska beviljas
medel. När förslagen lämnas in ska förvaltningarna prioritera de önskvärda investeringarna och
märka dem med en siffra mellan ett och tre. Ett betyder att investeringen är jätteviktig för dem,
två betyder att den kan skjutas på, och tre betyder att förslaget kan plockas bort före de andra
ifall inte tillräckligt med medel finns till alla förslag. Östlund förklarade att det har varit problem
med att förvaltningar märkt alla sina förslag med ettor, vilket bland annat skapar merarbete
under budgetberedningen.
Östlund sade att kommunen inte räknar hem några investeringar på ett företagsekonomiskt sätt
utan att det är behoven som styr. I lagstadgade verksamheter som förskolor och äldreomsorg är
det enkelt att se behov när det blir platsbrist, men när det gäller kulturprojekt belyses ofta
behoven av lobbygrupper, medborgare, föreningar eller politiker. Eftersom kultur inte är
lagstadgad finns inte samma krav på investeringar i den sektorn, men Östlund sade att
investeringar ändå görs för att kommunen ska vara attraktiv och kunna erbjuda invånarna en
bra fritid, både kulturellt och kroppsmässigt.
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Om kommunen måste välja mellan två liknande investeringsalternativ, väljs det som är mest
kostnadseffektivt förklarar Östlund. Ett exempel kan vara en ritning på en förskola som kan
användas vid flera byggen vilket ger bäst måluppfyllnad sett till varje investerad krona. Detta
gäller i alla sorters investeringar och även vid tillfällen när en investering går snett eller blir
mycket dyrare än som var tänkt, då ser kommunen till vilket alternativ som är mest
kostnadseffektivt att fortsätta med. En annan faktor som kan spela in i bedömningen kan vara
besöksantal, svikande besöksantal kan leda till en ej prioriterad renovering till förmån för en
renovering av en annan mer välbesökt plats.
Varbergs kommun har för tillfället inga egna lån, dock lånar kommunen åt de kommunala
bolagen som är underställda kommunen, exempelvis Varberg Energi, som i sin tur får betala
tillbaka till kommunen. Kommunen lånar då från Kommuninvest som är en sammansättning av
olika kommuner. Östlund berättade att detta är ett bra sätt eftersom en kommun har bra soliditet
och därför kan få bättre räntevillkor än de mindre kommunala bolagen. Östlund nämnde också
att den 1 %-regel som Varbergs kommun använder sig utav i budgetarbetet för närvarande
ligger på cirka 26 miljoner kronor. Reserven gör det möjligt för kommunen att nå upp till
kommunfullmäktiges mål som nämnts tidigare i rapporten. Östlund upplyser oss dock om att
innevarande år (2016) kan vara sista året som pengar läggs till reserven med tanke på de stora
investeringar som kommunen har framför sig.
Östlund var aktiv i de inledande diskussionerna som fördes kring kulturhuset Komedianten och
vad som då var stadsbiblioteket. Olika förslag på lösningar fanns, men alla var eniga om att en
renovering var tvungen att göras på grund av takets dåliga skick. Den ursprungliga budgeten
för renoveringen uppskattades till 25 miljoner kronor, vilken dock skulle visa sig sluta på drygt
72 miljoner.

4.1.5 Mircea Nitescu 2014-04-22
Mircea Nitescu arbetar idag som Säkerhetsstrateg inom Varbergs kommun, när projektet
kulturhuset Komedianten pågick var han dock chef för Kultur- och fritidsnämnden. Nitescu
berättade att han har skrivit programmet som kulturhuset Komedianten är byggt efter. Han
väckte även frågan om ett kulturhus i kommunen hos politikerna och gick till stadsarkitekten
för en skiss som sedan hamnade i lokaltidningen.
Syftet med kulturhuset Komedianten sade Nitescu var att skapa en mötesplats, ett vardagsrum
för allmänheten oavsett ålder, kön eller bakgrund. Han tycker att hela byggnaden fyller en
funktion nu, som exempel lyfter han arkivet som tidigare utgjorde byggnadens största lokal och
var bakom låsta dörrar, men som nu är tillgängligt för alla besökare. Nitescu pratade om hur
Komedianten är en arbetsplats vars arbetsmiljö måste vara bra, samtidigt som kulturhusets
besökare inte ska märka faktumet att det är en arbetsplats, vilket har harmoniserats väl.
”Man försökte ta bort konsthallen vilket skulle ske över min döda kropp”, Nitescu menade att
besökarna inte ska vara tvungna att låna en bok när de kommer till Komedianten utan att det
ska vara öppet och tillgängligt för alla. Han tycker det är viktigt att det finns en plats där
människor har möjlighet att bara vara. Han berättade också att han hamnade i blåsväder under
tiden som han drev projektet framåt, men att han fortsatte för att förverkliga sin vision av
kulturhuset. Ibland agerade han utanför sina befogenheter som förvaltningschef och pressade
politiker och berörda tjänstemän för att få fram sin vilja, detta var en bidragande faktor till att
Nitescu senare blev avsatt från sin post, fyra månader innan invigningen av kulturhuset
Komedianten. ”Det var en fantastisk resa att vara med om” sade han om projektet, och påtalar
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att han var medveten om sitt agerande och att hans ursprung har präglat hans sätt att driva olika
frågor.
Nitescu tror att det går att värdera kultur i monetära termer, han hänvisar till sociologiska studier
och olika verktyg som kan användas. Han uppgav att inflyttningssiffror på olika orter går att
använda som ett mätverktyg, orter som enbart satsar på industri går sämre än orter som även
satsar på kultur och fritid. Nitescu sade att de städer som satsat på kultur är de som har fått bästa
utvecklingen i övrigt också. Han fortsatte med att förklara att kultur har en attraktionskraft och
att det är viktigt att få med kultur i kommunutvecklingen. ”Vi kan inte bo i ett bisamhälle med
bara massa bostäder”, Nitescu sade att kulturinvesteringar kan ses som återbäring av våra
skattepengar.

4.1.6 Sven-Ivar Jögård 2016-04-25
Sven-Ivar Jögård är sedan mars 2012 pensionerad Vice Direktör på Varbergs Fastighet AB.
Jögård tycker att den kommunala beslutsprocessen kan delas in i två delar, den politiska
beslutsprocessen som sker innan projektet startar, och den tekniska processen som omfattar
själva genomförandet och bygget av en investering. Jögård har fått intrycket av att kommunens
beslutsprocess ibland kan ta onödigt lång tid och kan leda till förseningar eftersom projektet
ska passera så många hållplatser innan projektet kan startas. Jögård tryckte dock på att det är
bra med ett stabilt underlag, men att processen kan stramas åt lite för att ”undvika rundgång”
som han själv benämner det. Jögård berättade att det vanligtvis används erfarenhetsbudgetar
från liknande projekt som genomförts tidigare, men om det inte finns någon sådan kan en
summa istället gripas från luften. Han gav ett exempel där 15 av kommunens skolor skulle
byggas om till F-9 i början på 2000-talet, då uppskattades budgetbeloppet 400 miljoner som
tillägnades det projektet. Vid kulturprojekt uppgav Jögård att det är svårare med
erfarenhetsbudgetar eftersom det sällan finns något liknande projekt sedan innan.
Jögård berättade att Varbergs Fastighet skötte bygget av kulturhuset Komedianten, de var
byggare och beställare gentemot entreprenören Skanska. Genomförandefasen påbörjades
genom att fyra arkitektfirmor fick lämna in förslag på utformningen av det blivande kulturhuset
Komedianten. Det var arkitektfirman Nyréns Arkitektkontor som till slut vann uppdraget, deras
förslag mötte kommunens budget bäst och uppfyllde uppsatta kriterier om att bevara så mycket
som möjligt av den ursprungliga fastigheten. Jögård berättade att ett krav var att kulturhuset
skulle integreras med den gamla teatern, vilket Nyréns hade löst på ett tillfredsställande sätt
enligt kommunen. En diskussion om en tredje våning fördes på ett initialt plan, men skrotades
på grund av budgetskäl, även konsthallen var omdiskuterad men faktumet att den kunde ha fler
användningsområden, ledde till beslutet att inkludera den. Hela projektet blev försenat cirka
sex månader på grund av överklagan från grannar, men ombyggnationen höll sedan på i
omkring ett och ett halvt år och under tiden höll bibliotekets verksamhet till i Gamlebyskolan
ett stenkast därifrån. Jögård nämnde att den första budgeten för projektet låg på 64 miljoner
kronor, men att saker tillkom efter projektets start bland annat ytterligare hissar, ett sophus och
ett nytt ventilationssystem. Dessa saker gav upphov till en dyrare investeringskostnad men
effektiviserade driften vilket ansågs vara utjämnande.
Jögård tror inte att det går att mäta nyttan av kulturinvesteringar i monetära termer, däremot
tycker han att de behövs och gör nytta i samhället. Även om alla individer inte utnyttjar kultur
på samma sätt tror Jögård att samtliga vill att den ska finnas tillgänglig. Resekostnadsmetoden
och studier kring betalningsviljor tror han blir för teoretiska och att det inte går att få ett vettigt
svar från respondenter. Han tror inte heller att det skulle genomföras fler kulturinvesteringar
ifall den upplevda nyttan av kultur skulle speglas av intäkter i de tillhörande kalkylerna. Jögård
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sade att ”kultur betyder odling utav kropp och själ”, och anser att det inte spelar någon roll ifall
ekonomiska kalkyler görs på kultur.
Jögård tycker att det största värdet med biblioteket är att de kan hålla gammal litteratur, och att
det ursprungliga biblioteket nu har omvandlats till att vara mer än bara ett bibliotek, kulturhuset
Komedianten har blivit en mötesplats.

4.1.7 Christina Josefsson 2016-04-25
Christina Josefsson arbetar som förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs
kommun. Josefsson berättade att de varje år ansöker efter medel till olika investeringar som de
ser som nödvändiga. En prioriteringslista över önskade investeringar ska skickas in till
kommunstyrelsen som sedan återkommer om vilka investeringar som blivit beviljade medel,
ibland blir vissa investeringar godkända men det händer också att samtliga inskickade förslag
blir beviljade. Kultur- och fritidsförvaltningen tar hänsyn till faktorer som befolkningstillväxt,
behov och besöksantal när de tittar på vilka investeringar som kan tänkas vara nödvändiga, de
har också en nära dialog med föreningar. Dock är det politikerna som i slutändan beslutar om
budget och plats för investeringarna.
Josefsson berättade att Kultur- och fritidsförvaltningen kan upptäcka nya idéer på olika sätt,
dels genom deras föreningscoach som är ute och träffar föreningar i kommunen, förvaltningen
har sedan ett idrottsråd där föreningscoachen träffar deras ordförande, och det sker även
dialoger med studieförbund. När det gäller kultursidan anpassas exempelvis
landsbygdsbiblioteken med mer konst, besökare kan lämna feedback om nöjdhet, upplevelser
och behov via iPad:s som ibland finns att tillgå. Förvaltningen kan även sätta ihop fokusgrupper
som jobbar gentemot invånarna när de ser ett behov av det, och de tar även hänsyn till
lokalbokningar i kulturhuset Komedianten. Främst är det dock via möten med olika föreningar,
intressegrupper och studieförbund som nya behov lyfts. Hon sade också att de försöker hitta
synergieffekter och engagera många, det är kommunens roll att göra kommunen attraktiv och
invånarnas uppgift att säga vad de vill ha. Josefsson vill tro att förvaltningen har rätt bra koll på
vad invånarna vill.
Josefsson sade att det hittills har funnits en bra summa pengar till satsningar inom kultursektorn,
men hon ser att det kan bli svårare att få investeringar beviljade i framtiden eftersom kommunen
står inför en tung investeringsperiod. Dock påpekade hon att pengar även kan sökas från
finansiärer utanför budgeten, exempelvis via Sparbanksstiftelsen, vilket även har gjorts tidigare.
Josefsson sade ”utan pengar från stiftelsen skulle vi inte ha den volym vi har idag”, hon tycker
att Sparbanksstiftelsen möjliggör projekt i kommunen som utan deras stöd kanske inte kunnat
genomföras.
Josefsson anser att kulturhuset Komedianten är en oerhört bra satsning av kommunen, det har
blivit ett nav i Varberg, en mötesplats för alla oavsett kön, ålder eller ursprung. Hon tror att de
flesta kommuner tänker att kultur ska användas som en del i samhällsutvecklingen, eftersom
den ger mervärde för både befintliga invånare och människor som funderar på att flytta till
kommunen. Inför den nya stadsdelen Västerport i Varberg har Kultur- och fritidsförvaltningen
en vision om att kulturinslag ska finnas där genom att det skapas mötesplatser för alla, såsom
en utescen, basketplats, trappor ner till havet och ställen där människor kan sitta ned
tillsammans.
Josefsson sade att det absolut går att värdera kultur eftersom den ger ett stort mervärde och är
oerhört betydelsefull, men att det inte går att sätta pengar på den. Hon fortsatte med att kulturens
26

roll för en attraktivare stadsutveckling självklart är jätteviktig, och kanske underskattad i vissa
kommuner. Hon menade att kultur är en faktor som påverkar skapandet av ett samhälle, och att
det kan göras nöjdhetsmätningar och friskstatistik, och att det därmed går att närma sig ett
konkret värde, men att det sedan är svårt att omvandla det till kronor. ”Nytta är svårt, glädje är
lättare”, sade Josefsson och nämnde att det är enklare att mäta hur nöjd en person är på en skala,
men att nytta är subjektivt och svårt att konkretisera. Josefsson anser att alla mötesplatser är
vad som skapar ”pluset” i ett samhälle, och att det är kittet som behövs för att vi ska ha en
myllrande kultur.

4.1.8 Gösta Bergenheim 2016-04-26
Gösta Bergenheim har varit förtroendevald i Varbergs kommun i många år och har alltid
representerat partiet Moderaterna. Bergenheim förklarade att politiken innebär att göra en
avvägning mellan vad folket vill ha, ofta är partierna överens om att ett projekt ska genomföras
men beslut måste tas om exempelvis var det ska ligga och hur det ska gå till.
Bergenheim berättade att kultur är en viktig del i helheten och att kommunen inte bara bör ägna
sig åt kärnverksamhet. Han tycker att Varberg har ett relativt bra utbud av kultur med tanke på
kommunens tämligen låga skattesats, som för övrigt inte höjts sedan början på 1990-talet. Med
en låg arbetslöshet, låga sociala avgifter och en god ekonomi har Varbergs kommun kunnat
satsa för att kunna bli den bästa livsplatsen, och där Bergenheim berättade att människor ska
kunna leva från vagga till grav och under den tiden få sina behov besvarade oavsett ålder. Han
fortsatte att prata om att det finns andra värden i livet än arbete, såsom tillgång till parker, kultur
och en vacker närmiljö, saker som skapar mervärde hos invånarna.
När det gäller kulturinvesteringar berättade Bergenheim att de inte följer samma logik som
lagstadgade investeringar såsom skolor, just eftersom de inte är tvingande för kommunen. Vid
investeringar inom kulturområdet gäller självstyre i respektive kommun. Han fortsatte med att
berätta om Varbergs kommun som är lyhörda till invånarnas önskemål och att politiken försöker
ha en någorlunda koll på vad som sker ute i samhället och bildar sedan sin mening utefter det.
Faktorer som kan påverka en investering kan vara inflyttningssiffror, behov eller en efterfrågan
hos invånarna. Kommunen försöker också se till att invånarna ska ha hyggligt nära till kultur,
det kan vara exempelvis konst eller bibliotek. Bergenheim sade att kultur är viktigt men att en
ram måste sättas eftersom alla önskemål inte kan uppfyllas och att kompromisser ofta görs.
”Det är ingen vetenskap”, sade Bergenheim och inflikade att det trots allt är ekonomin som
måste styra, inte önskemål.
Bergenheim pratade om kulturhuset Komedianten och hur det var Moderaterna, som då satt i
majoritet, som röstade för projektet. Den indikativa budgeten låg på 60-70 miljoner kronor,
vilken slutnotan inte hamnade så långt ifrån. Bergenheim tycker att projektet blev lyckat och
har tagit emot mycket positiv respons efter invigningen, med facit i hand anser han dock att
restaurangen hade kunnat ges lite mer utrymme för sin verksamhet. Han håller med så många
andra om att kulturhuset Komedianten har blivit en samlingspunkt och tycker det är värdefullt
med en plats där människor kan ta en kopp kaffe, läsa tidningar och låna böcker. Bergenheim
tror att ett projekt som kulturhuset Komedianten skulle bli beviljat i kommunen även idag, om
det inte redan genomförts.
Bergenheim tror att det är svårt att värdera kultur men att det kan gå på en subjektiv vågskål
eller på ett övergripande plan, men att sedan kvantifiera värdet inte är så lätt. Han tror att det
finns en stor insikt om värdet av kultur hos alla politiker, den skapar en attraktionskraft hos en
kommun. Tanken på att kultur skulle exkluderas från samhället tycker Bergenheim skulle vara
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förskräckligt tråkigt och att dess frånvaro ”skulle vara förödande”. Bergenheim sade: ”Värdet
av ett liv utan böcker, film, teater, konst. Hur kul vore det från skala ett till tio? Ja noll!”.

4.1.9 Mats Klingén 2016-04-26
Mats Klingén arbetar som bibliotekssamordnare i Varbergs kommun och var delaktig i de
byggmöten som genomfördes under tiden då kulturhuset Komedianten byggdes. Klingén
berättade att bibliotekspersonalen fick gehör för deras önskemål angående inredningen och
tycker att förväntningarna förverkligades, det blev till slut ett fullt fungerande bibliotek och alla
utrymmen i huset används. Klingén förklarade att det fanns en tanke bakom bibliotekets
planlösning som nu består av tre nivåer, det skulle tillfredsställa alla tankar om vad ett bibliotek
kan tänkas vara. Bottenplanet är menat som ett studiebibliotek där människor kan släktforska,
utnyttja studierummen eller ägna sig åt tystare läsning. Entréplanet benämner Klingén som
folklivsbiblioteket, det innefattar mer liv och rörelse med café, tidskriftsläsning, barnavdelning,
reception och större ytor. Övre plan ses som ett traditionellt bibliotek där nästan alla böcker
finns tillsammans med sittareor och datorer. Entrén till kulturhuset är också genomtänkt, den
skulle ses som en fortsättning av Kungsgatan som är slutet av ett vanligt gångstråk i staden.
Människor skulle från Kungsgatan kunna se in i verksamheten genom den snedställda entrén
och uppfatta en öppenhet och tillgänglighet i kulturhuset.
Klingén nämnde att projektet kulturhuset Komedianten kunde ses som att Varbergs kommun
skickade ut ett eko i världen om att Varberg ville sättas på kartan, och med omkring 19 000 -20
000 besökare per månad kan det ses som en lyckad satsning. Han sade också att den dåvarande
chefen för Kultur- och fritidsförvaltningen Mircea Nitescu, var en drivande kraft i att projektet
kom igång så snabbt. Dock var det fler faktorer som ledde till beslutet med tanke på att
dåvarande stadsbiblioteket hade ett läckande tak och en nedsliten miljö, men Nitescu drev på
politikerna i frågan. Klingén berättade att mycket positiv respons har uttrycks sedan
invigningen, vissa har sagt att det känns som att komma till en storstad när de besöker
Komedianten. Ett kvitto på uppskattning var också invigningen år 2012, då flera tusen personer
stod utanför i ett kallt januariväder och bara väntade på att få komma in och titta. Klingén tycker
det är en förmån att få jobba i en så fin byggnad som Komedianten. Han nämnde också nyttan
för studenter som kan använda kulturhuset som studieplats och poängterade att kulturhuset
Komedianten rymmer flera olika verksamheter som erbjuder olika aktiviteter för olika behov.
Klingén anser att kultur kan värderas ”på sätt och vis”, han sade att ett bra bibliotek eller
kulturhus skapar mervärde och kan göra att folk vill flytta till en viss plats, det kan även vara
en följd att verksamheter och industrier förläggs till samma plats. Dock tycker Klingén att kultur
är viktig oavsett om den går att mäta i pengar eller inte, eftersom det är rekreation för människor.

4.2 Enkätundersökning kulturhuset Komedianten
I följande avsnitt redovisas svar från enkätundersökningen som genomförts på kulturhuset
Komedianten. Totalt antal svarande var 100 personer av olika kön och bakgrund. Enkäten finns
att se i bilaga 2.
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4.2.1 Fråga 1. Ålder?
Den största andelen svaranden (38%) var inom åldersgruppen 20-39 år, den lägst representerade
åldersgruppen var de under 20 år som utgjorde 14 % av totalen. Åldersfördelningen finns att se
i figur 4.1.
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Figur 4.1 Åldersgrupper från enkätundersökning på kulturhuset Komedianten

4.2.2 Fråga 2. Vad är ditt ärende här idag?
Undersökningen visade att den största andelen besökare var på kulturhuset för att besöka
biblioteket. Varbergs Teater var den aktivitet som fick lägst antal svar. 15 % av respondenterna
hade fler än ett ärende på kulturhuset. Avvikande svar som förekom utöver de förtryckta
svarsalternativen var: Stickcafé, sitta vid datorerna, arbete, tidningsavdelning, hänga upp
affischer. Fördelningen finns att se i figur 4.2.
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Figur 4.2 Respondenternas ärende på kulturhuset Komedianten för dagen
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4.2.3 Fråga 3. Hur ofta besöker du Komedianten?
Den största andelen respondenter (36 %) besöker Komedianten 1-2 gånger i månaden, lägst
andel utgör de som svarade att de besöker kulturhuset 1-2 gånger per år (7 %). Spridningen
finns att se i figur 4.3.
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Figur 4.3 Respondenternas besöksfrekvens på kulturhuset Komedianten

4.2.4 Fråga 4. Hur nöjd är du med Komediantens variation av aktiviteter?
76 % av respondenterna är nöjda eller mycket nöjda med Komediantens utbud av aktiviteter.
20 % av respondenterna hade ingen åsikt alls. Fördelningen finns att se i figur 4.4.
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Figur 4.4 Hur nöjda respondenterna är med kulturhuset Komediantens variation av aktiviteter
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4.2.5 Fråga 5. Hur viktig är Komedianten för dig?
89 % av respondenterna tycker att Komedianten är viktig eller mycket viktig för dem. 5 % av
respondenterna hade ingen åsikt, och de resterande ansåg inte att Komedianten var viktig eller
var mindre viktig för dem. Fördelningen av respondenternas svar finns att se i figur 4.5.
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Figur 4.5 Hur viktig Komedianten är för respondenterna

4.2.6 Fråga 6. Är du nöjd med Komediantens läge?
Alla respondenter är nöjda med Komediantens läge. Detta finns redovisat i figur 4.6.
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Figur 4.6 Hur nöjda respondenterna är med Komediantens läge
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4.2.7 Fråga 7. Hur får du reda på Komediantens aktiviteter?
Den största andelen respondenter (35%) hittar Komediantens aktiviteter genom
tidningsannonser, endast 6 % söker information om aktiviteter på kommunens hemsida.
Avvikande svar som förekom under svarsalternativet Annat var: Har ingen koll, dyker bara upp,
söker ej information. Respondenternas svarsfördelning finns att se i figur 4.7.
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Figur 4.7 Hur respondenterna får reda på Komediantens aktiviteter

4.2.8 Fråga 8. Hur tycker du att Komediantens skyltning guidar dig till att hitta
rätt i huset?
Den största andelen respondenter (66 %) upplever att det är bra skyltat på Komedianten. 10 %
av respondenterna har inte sett några skyltar alls. Fördelningen finns att se i figur 4.8.
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Figur 4.8 Hur respondenterna upplever att Komediantens skyltning hjälper dem att hitta rätt i
huset
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4.2.9 Fråga 9. Vad skulle du vara villig att betala per år för att kulturhuset
Komedianten ska finnas kvar?
20 % av respondenterna var inte villiga att betala något för att ha kvar kulturhuset Komedianten,
lika många hade ingen åsikt. Den största andelen (34 %) var villiga att betala upp till 200 kronor
för att Komedianten ska få finnas kvar. Resterande (26 %) var villiga att betala över 200 kronor.
Betalningsviljan redovisas i figur 4.9.
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Figur 4.9 Betalningsvilja hos respondenter
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5. Analys
I rapportens femte kapitel sätts rapportens referensram mot den insamlade empirin för att
analysera huruvida de stämmer överens med varandra. Analysen ska så småningom leda till
rapportens resultat.

5.1 Lönsamhetsbedömning av Varbergs kommun
Nilsson berättade att Varbergs kommun inte utför några företagsekonomiska bedömningar inför
investeringar utan tittar istället ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Utan att använda sig utav
några företagsekonomiska begrepp talade ändå respondenterna i besöksintervjuerna om
kommunens beslutsprocesser på ett sätt som faller inom ramen för det företagsekonomiska
området.

5.1.1 Reala optioner
Enligt Brealey, et al., (2011) kan reala optioner värderas högre än projekt som inte har några
alternativa användningsområden. Trigeorgis (2005) och Brealey et al. nämner att en option kan
vara att skjuta upp ett projekt av olika anledningar, och att beslutsträd kan användas för att
identifiera vilka alternativ som finns att välja och bör prioriteras. Enligt Nilsson (personlig
kommunikation, 21 mars, 2016), Stenkil (personlig kommunikation, 4 april, 2016) och Östlund
(personlig kommunikation, 22 april, 2016) kan Varbergs kommun välja att skjuta på
investeringar av olika anledningar, detta kan vara ifall ett påbörjat projekt visar sig bli dyrare
än beräknat, om innevarande års budget inte räcker till, eller om resurser behövs till ett mer akut
projekt.
Enligt Nilsson, Stenkil och Jögård (personlig kommunikation, 25 april, 2016) kan befintliga
byggnader i kommunen användas till alternativa användningsområden än det ursprungliga, för
att effektivt utnyttja kommunens tillgångar och möta ett skiftande behov.

5.1.2 Nettonuvärdemetoden
Nettonuvärdemetoden kan användas för att se ifall en investering är lönsam att genomföra,
genom att jämföra framtida in- och utbetalningar (Andersson, 2013; Gustavsson, 1993; Berk &
DeMarzo, 2011; Brealey, et al., 2011). Efter genomförda besöksintervjuer framkom det att
Varbergs kommun inte använder sig utav nettonuvärdemetoden. Detta på grund av att en
kulturinvestering saknar vidare inbetalningar även om det går att kvantifiera nyttorna, dock
behöver kulturinvesteringar inte vara lönsamma enligt Arnesson (personlig kommunikation, 21
mars, 2016) och Stenkil.

5.1.3 Internräntemetoden
Internräntemetoden är ett annat sätt att bedöma en investerings lönsamhet genom att jämföra
investeringens avkastning med verksamhetens avkastningskrav (Berk & DeMarzo, 2011;
Brealey, et al., 2011; Gustavsson, 1993; Andersson, 2013). Det framkom efter
besöksintervjuerna att Varbergs kommun inte använder sig utav internräntemetoden, eftersom
de inte har något avkastningskrav på sina investeringar enligt Nilsson.
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5.1.4 Kostnad-nytto-analys
Enligt Svensson och Hultkrantz (2015), Boardman, Greenberg, et al. (2011), Vanlandingham
och Drake (2012) och Williams (2008) kan kostnad-nytto-analysen (CBA) användas för att
identifiera för- och nackdelar med ett projekt, och omvandla dem till intäkter och kostnader för
att bedöma ifall en investering är lönsam. Analysen kan användas för att beräkna samhällsnyttan
i ett samhällsprojekt. När det gäller Varbergs kommun bekräftade Nilsson att de ser till
samhällsnyttan när beslut tas om investeringar, det projekt som bringar mest samhällsnytta
prioriteras. Dock görs inga grundliga kalkyler i en företagsekonomisk mening där för- och
nackdelar värderas som intäkter och kostnader.

5.1.5 Multikriterienalys
Multikriterianalysen (MCA) kan användas när (CBA) inte lämpar sig, exempelvis när
effekterna av en investering inte bör benämnas i monetära termer (Shiftan & Shefer, 2009;
Gühnemann, et al., 2012; Barfod, et al., 2011). I Varbergs kommuns investeringsbedömning
inkluderas en investerings effekter i diskussionerna i form av vilken investering som ger mest
samhällsnytta enligt Nilsson, men någon poängsättning som sker i en MCA, görs inte i Varbergs
kommun.

5.2 Kulturinvesteringar av Varbergs kommun
Enligt Brealey, et al., (2011) görs investeringar med syftet att generera ett framtida positivt
kassaflöde. Men Nilsson sade dock i enlighet med Kommunallagen (7§ 2 kap. SFS 1991:900)
att Varbergs kommun som är en offentlig verksamhet, inte får drivas i vinstsyfte. Istället sade
Nilsson, Stenkil, Östlund, Jögård, Josefsson (personlig kommunikation, 25 april, 2016), och
Bergenheim (personlig kommunikation, 26 april, 2016) att kommunen ser till att skapa nytta
för kommuninvånarna med de resurser som finns till förfogande, vilket är i linje med vad Bower
(1970) och Fjertorp (2010) nämner.
Hultkrantz och Nilsson (2008) påtalar att en offentlig verksamhet ska upprätta en
samhällsekonomisk kalkyl för att se ifall en investering är till fördel för samhället eller ej.
Östlund och Nilsson berättade att Varbergs kommun inte gör några kalkyler och Nilsson
nämnde att de dock tar hänsyn till invånarnas behov vid investeringsbeslut. Enligt Östlund,
Bergenheim, och Josefsson kan påverkande faktorer vara befolkningsökningar, besöksantal,
efterfrågan från invånare och behov, vilket även stämmer överens med Thomasson (2013).
Arnesson upplever dock att kultur ofta exkluderas i samhällsutvecklingen, vilket även
Bjurström, et al., (2013) lyfter i sin forskning.

5.3 Varbergs kommuns värdering av kultur
I de följande fyra avsnitten återkommer de rubriker som handlade om kulturvärdering i
rapportens teorikapitel, i detta kapitel jämförs dock den tidigare forskningen med svar som
erhållits under rapportens besöksintervjuer, för att analysera huruvida de stämmer överens med
varandra.

5.3.1 Värdering av kultur - Alexander Styhre
Styhre (2014) anser att kultur bland annat är tänkt att framkalla eftertanke, underhålla, skapa
mening och problematisera samhällsförhållanden. Styhres forskning visar att kultur kan
värderas olika beroende på magkänsla och vilka det är som är involverade i beslutsprocessen.
Nilsson berättade under sin intervju att politiker i Varbergs kommun kan fatta sina beslut
baserat på sina känslor och vad de upplever att kommuninvånarna efterfrågar, och att den
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politiska situationen och ideologin även kan påverka. Detta kan i linje med Styhres forskning
påverka en värdering beroende på vilka politiker som för tillfället är förtroendevalda i
kommunen.

5.3.2 Värdering av kultur - Jan Lindvall
Lindvalls (2011) forskning kring hur kultur kan värderas bygger på att värdera effekter av en
investering och hur den kan bidra till samhällets välfärd. Han skriver att en kostnad-nytto-analys
(CBA) kan göras för att få fram värdet även på abstrakta effekter som kan följa en investering.
Lindvall tycker det är viktigt att även belysa effekter som inte kan värderas i monetära termer i
investeringsbedömningar. Arnesson, Nitescu (personlig kommunikation, 22 april, 2016),
Josefsson och Klingén (personlig kommunikation, 26 april, 2016) tycker att kultur ger upphov
till positiva effekter i samhället, Josefsson påpekade exempelvis att kultur är en faktor som
påverkar utvecklingen av ett samhälle. Några metoder som Lindvall använder för att värdera
effekterna, görs dock inte i Varbergs kommun.

5.3.3 Värdering av kultur - John Armbrecht
Armbrecht
(2012)
har
lyft
att
både
resekostnadsmetoden
(TCM)
och
scenariovärderingsmetoden (CVM) kan användas för att värdera individers betalningsvilja och
upplevda nytta för kultur. Armbrechts (2014b) egna metod går ut på att individer får svara på
frågor kring attityd, hälsa, utbildning, identitet, ekonomisk utveckling och sociala relationer för
att få reda på den upplevda nyttan hos varje individ. Armbrecht (2014a) tycker också det är
viktigt att kunna mäta kulturens output. Efter genomförda besöksintervjuer visade det sig att
varken TCM eller CVM används i Varbergs kommun, Jögård sade i sin intervju att han tror att
användandet utav TCM eller CVM skulle bli för teoretiskt och att inga vettiga svar skulle
erhållas från respondenter. Josefsson nämnde att nöjdhetsmätningar ibland genomförs på
landsbygdsbiblioteken där kommunen valt att integrera kultur genom bland annat konst och
utställningar, för att mäta nöjdheten hos besökarna, resultaten från mätningarna kan påvisa en
del av kulturens output på dessa platser.

5.3.4 Värdering av kultur - Francois Matarasso
Matarasso (2007) anser att kultur inte bör prissättas eftersom dess primära syfte då kan
motverkas, han tycker dock att själva värderingsprocessen kan skapa eftertanke och vara ett
positivt steg mot att utveckla en verksamhet. Matarasso trycker dock på att en eventuell
kulturvärdering endast kan bli objektiv till viss del eftersom människors personliga känslor är
inblandade i processen. Arnesson, Jögård och Josefsson tror inte att det går att mäta kultur i
monetära termer, dock tycker de att kultur är viktig och behövs i samhället. Jögård tror heller
inte att en värdering skulle påverka mängden kulturinvesteringar i Varbergs kommun, han sade
istället att kultur innebär odling utav kropp och själ vilket inte påverkas av en eventuell
värdering. Bergenheim och Klingén tror att det går att värdera kultur på ett övergripande plan
exempelvis genom en investerings attraktionskraft, men att en kvantifiering till monetära termer
är svår. Bergenheim och Klingén tycker dock att kultur är oerhört viktig även utan någon typ
av värdering. Nitescu tror att det går att värdera kultur i monetära termer men med hjälp av
olika verktyg, exempelvis inflyttningssiffror. Nitescu påpekade att en jämförelse kan göras
mellan kommuner som satsar olika mycket på kultur för att se skillnader i deras utveckling.

5.3.5 Besökarnas värdering av kulturhuset Komedianten
Enligt genomförd enkätundersökning visade det sig att en stor del av respondenterna ansåg att
Komedianten var viktig för dem, däremot speglade betalningsviljan inte detta. Som går att se i
figur 4.9 kunde många respondenter tänka sig att betala för att kulturhuset ska finnas kvar, men
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en stor osäkerhet visade sig när de skulle bestämma just hur mycket pengar de kan vara villiga
att betala per år. Den grupp som svarade Vet ej var villiga att betala, men kunde inte bestämma
ett specifikt belopp som motsvarar deras upplevda nytta av Komedianten, lika många ville inte
betala någonting alls. De flesta respondenter i enkätundersökningen ansåg dock att en summa
mellan 1 och 200 kronor skulle vara rimligt att betala per år.
Samtliga respondenter i besöksintervjuerna lyfte att kultur är viktig och att Komedianten blivit
ett lyckat projekt och en populär mötesplats för invånarna, vilket kan speglas i respondentsvaren
där 15 % hade fler än ett ärende i kulturhuset. Detta styrks även av figur 4.5 där 89 % av
respondenterna i enkätundersökningen medger att Komedianten är viktig eller mycket viktig
för dem. Nöjdheten fortsätter med att samtliga respondenter i enkätundersökningen svarar att
de är nöjda med Komediantens läge. En svaghet med enkätundersökningens tillförlitlighet kan
dock vara att respondenter haft svårt att sätta ett pris på Komedianten eftersom de är vana vid
att få kulturhusets tjänster gratis, som Lindvall (2011) nämnt i sin forskning.
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6. Slutsats
I detta sista kapitel påminns läsaren av rapportens frågeställningar som redovisas tillsammans
med resultatet som kommit ur den genomförda studien. Förslag på fortsatt forskning ges i
kapitlets sista del.

6.1 Diskussion
Denna rapport har som tidigare nämnt valt att studera Varbergs kommun, där författarna inledes
vis trodde att kommunen räknade hem sina investeringar på ett företagsekonomiskt sätt, under
rapportens gång blev dock författarna motbevisade. Besöksintervjuerna gav en stor mängd
nyttig information kring hur den kommunala investeringsverksamheten fungerar, där det bland
annat visade sig att investeringar baseras utifrån den nytta som tillförs invånarna istället för på
ett företagsekonomiskt perspektiv. Lönsamhetsberäkningar görs inte alls, utan hänsyn tas helt
till samhällsnytta.
Angående fallstudien kulturhuset Komedianten där den genomförda enkätundersökningen
gjordes, kan författarna konstatera att besökarna liksom respondenterna i besöksintervjuerna
anser att kulturinvesteringen är viktig men svår att prissätta. Enligt denna rapportens
undersökning speglar alltså besökarnas upplevelse kommunens bild av investeringen.
Författarna är dock medvetna om att ett annat resultat kan komma att nås genom ett annat
tillvägagångssätt, exempelvis genom en mer omfattande undersökning som inkluderar samtliga
kommuninvånare. Analysen av enkätsvaren visade att respondenterna är beredda att betala en
relativt låg årsavgift för att bevara kulturhuset Komedianten, trots att de svarade att
Komedianten var viktig för dem. Författarna tycker dessa svar egentligen borde följas åt, vilket
påvisar svårigheten i att värdera en upplevd nytta i monetära termer.

6.2 Svar på rapportens frågeställningar


Vilka faktorer kan påverka beslut i kulturinvesteringar?
- Varbergs kommun tar hänsyn till besöksantal, befolkningsökningar, efterfrågan och
behov från invånare när beslut tas kring kulturinvesteringar.



Vilka metoder kan användas för att värdera kultur i monetära termer?
- Varbergs kommun använder sig inte utav någon vedertagen metod för att värdera
kultur, istället ser de till vilken nytta kultur tillför kommunens invånare. I dagsläget
anser kommunen inte att kultur behöver värderas eftersom den är en självklarhet i
samhället.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Denna uppsats är genomförd med hjälp av besöksintervjuer med nuvarande sittande
förtroendevalda om Varbergs kommuns investeringsprocess. Ett förslag på fortsatt forskning är
att göra en fördjupad studie på hur kommunens historiska partisammansättning har påverkat
mängden investeringar i kultur.
I denna rapport har författarna gjort en riktad enkätundersökning mot Komediantens besökare,
det hade varit intressant med en studie som genomför en bredare undersökning där enkäten
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skickas till kommunens olika hushåll. Detta kan ge en mer rättvis bild av invånarnas upplevda
nytta av kultur.
Det sista förslaget på fortsatt forskning är att undersöka hur investeringar av kommunen skulle
påverkas ifall de måste ta hänsyn till att investeringarna ska vara lönsamma. Författarna tror att
en konsekvens kan vara att kultur blir avgiftsbelagd och att mängden investeringar av
kommunen skulle minska.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Namn
Befattning
 Hur länge har du jobbat i denna position?
 Får vi använda ditt namn och avdelningsnamn i studien?
 Berätta om företaget

Investeringsbeslut






Hur gick tankesättet och processen vid investeringen av Kulturhuset Komedianten innan
ni beslutade er för att gå vidare och började räkna och kalkylera på den investeringen?
Vad har ni för syfte med denna investering?
Kan det finnas flera olika syften med investeringen?
Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni ska göra en investering i projekt som rör
kultur/samhällsnytta?
Beskriv hur ett investeringsbeslut går till?
Varför gör ni så?
Används NPV, IRR eller andra metoder?
Varför använder ni er utav dessa metoder?
Finns det några andra parametrar som kan påverka kalkylen? ex. bidrag, överskott,
budgetfördelning.

Cost-Benefit


Investerar ni ibland även om kalkylen visar ett negativt NPV låg IRR?
Varför?
Vad är det ni ser i investeringen då?
 Vad i en investering skapar värde för er?
 Hur mäts Komediantens värde? (utifrån befolkningsmängd, användare eller andra
faktorer)
 På vilket sätt kan Komedianten räknas hem som en lönsam investering? (i monetära
termer)
Vilka intäkter har Komedianten? (förseningsavgifter, uthyrning av lokal, lokalintäkter
från Tovedals, teaterverksamhet)
 På vilka sätt har det funnits motstånd till kulturhuset?
(starka åsikter, insändare, inkomna klander)

Reala optioner
Option att skjuta upp en investering
 Händer det ibland att ni väljer att skjuta upp en investering?
Varför?
Option att stegvis investera, att expandera, att växa
 Händer det ibland att ni väljer att först göra en liten investering för att sedan utvärdera
fallet, och sedan fortsätta?
Varför?
Option att stänga
 Har ni någon gång gjort någon mindre bra investering?
Hur löste ni den situationen?
Hur påverkade det er?
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 Var detta ett tänkbart scenario redan innan investeringen gjordes?
Varför?
 Har det hänt att ni har tänkt göra en investering och sedan ändrat er?
Varför ändrade ni er?
 Har du hört talas om reala optioner?
I vilket sammanhang?
Är det något som ni applicerar i er verksamhet vid investeringsbeslut?


Finns det någon person med god insikt i rapportens ämne som du tycker att vi bör träffa?
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Bilaga 2. Enkätfrågor till Komediantens besökare
1. Ålder:______
2. Vad är ditt ärende här idag?
( ) Biblioteket
( ) Tovedals
( ) Lilla teatern
( ) Varbergs teater
( ) Språkcafé
( ) Studieplats
3. Hur ofta besöker du Komedianten?
( ) 3 eller fler gånger i veckan
( ) 1-2 gånger i månaden

( ) Konsthallen
( ) Släktforskning
( ) Annat: __________________

( ) 1-2 gånger i veckan
( ) 1-2 gånger per år

4. Hur nöjd är du med Komediantens variation av aktiviteter?
( ) Mycket nöjd
( ) Nöjd
( ) Mindre nöjd
( ) Inte nöjd
( ) Ingen åsikt
5. Hur viktig är Komedianten för dig?
( ) Mycket viktig
( ) Viktig
( ) Inte viktig
( ) Ingen åsikt

( ) Mindre viktig

6. Är du nöjd med Komediantens läge?
( ) Ja
( ) Nej

( ) Ingen åsikt

7. Hur får du reda på Komediantens aktiviteter?
( ) Facebooksidan
( ) Kommunens hemsida ( ) Komediantens hemsida
( ) Anslag
( ) Annons i tidningen
( ) Genom vänner och bekanta
( ) Skärmar i Komediantens entré
( ) Annat______________
8. Hur tycker du att Komediantens skyltning guidar dig till att hitta rätt i huset?
( ) Mycket bra
( ) Bra
( ) Mindre bra
( ) Dåligt
( ) Ingen åsikt
( ) Har inte sett några skyltar
9. Vad skulle du vara villig att betala per år för att kulturhuset Komedianten ska finnas kvar?
___________kr
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 3. Organisationer i Varbergs kommun (Varbergs kommun, 2015)
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Bilaga 4. Påståenden i Armbrechts värderingsmetod (Armbrecht, 2014b).
Perceived contribution to identity
The cultural institution (CI) contributes to
increased quality of life
The CI does not increase the interest in art and
culture among young people
The CI helps me to understand other cultures
The CI is an irrelevant legacy from the past
The CI affects the quality of other cultural
institutions positively
The CI affect how well I succeed at work
The CI does not affect how I see myself
The CI provides no new or different solutions
to problems
The CI makes me look positively upon other
people
The CI is significant as part of a culture system
The CI affects future generations identity
positively
The CI helps me understand why I am who I
am
The CI increase tolerance in society/the region
The CI helps me understand society

The CI helps children in the region obtain good
grades in school
The CI decimates important knowledge
The CI enables learning
The CI contributes positively to creativity
The CI can decimate knowledge that Is
otherwise hard to find
The CI promotes democracy
The CI does not help children in the region
broader skills
The CI affects children´s performance in
school positively
The CI breeds creativity
Perceived contribution to economic
development
The CI is good for the region´s economic
development
The CI makes the region attractive for start-ups
The CI impacts positively on my
friends´/relatives´ finances
The CI give birth to new businesses
The CI creates good conditions for tourism
The CI does not lead to more entrepreneurship
The CI does not create new jobs
The CI inspires starting one´s own businesses
The CI impacts on my own income positively
The CI helps businesses in the region earn
money
The CI is good for the local economy

Perceived contribution to network
The CI reduces exclusion in the region
The CI means that I have good social contacts
The CI means that I and my family/friends get
together
The CI provides few opportunities to make
new contacts
The CI promotes equality
The CI contributes to a prosperous society
The CI helps to develop business contacts
The CI creates positive meetings
The CI implies meetings between people who
would otherwise not meet
The CI does not affect integration process
positively
The CI affects individuals’ political influence
positively

Perceived contribution to a positive opinion
about the region among non-locals
The CI is a god tourist attraction
The CI is something I want to be associated
with
The CI is good advertising for the region
The CI is unimportant for motivation for
visiting the region
The CI is not a reason for the region being
attractive
The CI does not make me proud, when I tell
other where I live
The CI is one reason I live/still live in the
region
The CI creates a good image of the region
among people who do not live in the region
The CI makes me proud when I can read about
it in the newspaper
The CI makes the region attractive to move to
The CI makes the region more attractive to live
in
The CI makes me proud when I hear about it
on the TV or radio

Perceived contribution to mental and physical
health
The CI makes the elderly in the region feel
better
The CI reduces stress
The CI helps the elderly in the region remain
mentally vital
The CI makes me relax
The CI makes me feel good
Perceived contribution to skills and more
knowledge
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Bilaga 5. Tillvägagångssätt i Armbrechts värderingsmetod (Armbrecht, 2014b).
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