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Sammanfattning 

Titel: Arenastaden – En superinvestering? 

Författare: Jessica Brinkner och Carolina Eriksson  

Utbildning: Civilekonomprogrammet – Controller  

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö  

Handledare: Jan Alpenberg 

Examinator: Fredrik Karlsson 

Kurs: 4FE12E 

 

Bakgrund och problem: Arenastaden är ett unikt och komplext investeringsprojekt 

eftersom det särskiljer sig från de många arenainvesteringar som gjorts under 

arenaboomen i Sverige. Det finns ingen tidigare forskning kring ett sådant unikt 

investeringsprojekt som Arenastaden. Hur har och hur kan ett sådant investeringsprojekt 

hanteras?   

 

Syfte: Syftet med studien är att utreda om Arenastaden kan klassificeras som en 

superinvestering och om så är fallet studera hur modellen ser ut för Arenastaden. Vidare 

är syftet att identifiera vilka samhällsekonomiska effekterna som beaktades samt dra 

lärdomar av investeringsprojektet inför framtida liknande investeringar. 

 

Metod: I uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi och en fallstudie som 

undersökningsdesign använts. Dessa argumenteras och motiverats väl i kapitlet. 

 

Teori: Den teoretiska referensramen inleds med ett avsnitt om vad som utmärker 

superinvesteringar. Därefter redogörs för megaprojekt, kommunala investeringar, 

samverkan mellan olika aktörer samt vilka samhällsekonomiska effekter som 

arenabyggnationer och evenemang kan ge upphov till. Kapitlet avslutas med en 

konceptuell modell. 

 

Empiri: Empirikapitlet inleds med information kring Arenastaden. Informationen 

består av sekundärdata från en revisionsrapport av Ernst & Young samt av dokument 
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hämtat från kommunen.  Därefter presenteras primärdatan vilken består av resultat från 

de semi-strukturerade intervjuerna, resultaten är indelat efter respektive intervjuperson.  

 

Analys och slutsats: I analyskapitlet ställs den sammanställda empirin gentemot den 

teoretiska referensramen. Vi har i denna studie kommit fram till att Arenastaden kan 

klassificeras som en superinvestering. Vi har modifierat Alpenberg och Karlsson 

(2005)s modell för hur superinvesteringar görs till att byta ut författarnas 

påverkansfaktorer eftersom dessa inte är direkt applicerbara på Arenastaden. De tre 

påverkansfaktorer som istället kan appliceras på Arenastaden och som genomsyrar hela 

investeringsprojektet är att det kan ses som en indirekt kommunal investering, att privat-

offentlig samverkan varit ett faktum samt att samhällsekonomiska effekter haft en stor 

betydelse. Ytterligare slutsats är att de samhällsekonomiska effekterna som beaktades i 

initieringen var marknadsföring för att nå en expansion av Växjö. Det var inte många 

samhällsekonomiska effekter som beaktades och vi anser att en djupare diskussion och 

analys kring dessa inte varit lönsamt.  Investeringsprojektet borde dock haft en större 

och starkare projektledning eftersom det hade medfört en ökad insikt och kontroll över 

projektet och de ekonomiska dimensionerna. Dessutom borde en mer utförlig riskanalys 

ha konstruerats. 

 

Nyckelord: Arenastaden, superinvestering, privat-offentlig samverkan, 

samhällsekonomiska effekter, kommunal investering  
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Abstract 

Title: Arenastaden – a super investment? 

Author: Jessica Brinkner and Carolina Eriksson 

Education: Degree of Master of Science in Business and Economics - Controller 

Department: Economics at Linnaeus University in Växjö 

Supervisor: Jan Alpenberg 

Examiner: Fredrik Karlsson 

Course: 4FE12E 

Background and Problem: Arenastaden is a unique and complex investment project 

since it distinguishes itself from the many arena investments made during the arena 

boom in Sweden. There are no previous research on such a unique investment project as 

Arenastaden. How has and how could such investment be managed? 

Objective: The purpose of this study is to investigate whether Arenastaden can be 

classified as a super investment and if so to study how the model looks like for 

Arenastaden. Furthermore, the purpose is to identify which socio-economic effects that 

were taken into account and draw lessons from the investment project for future, similar 

investments. 

Method: In the paper, a qualitative research approach and a case study research design 

have been used. 

Theory: The theoretical framework begins with a section about what characterizes a 

super investment. Then the theoretical framework continues by describing mega 

projects, municipal investments, collaboration between different actors as well as the 

socio-economic effects that arena constructions and events can cause. The chapter ends 

with a conceptual model. 

Empirical data: The chapter begins with information about Arenastaden. The 

information consists of secondary data from an audit report by Ernst & Young and 

documents from the municipality. Then the primary data are presented which consists of 

results from the semi-structured interviews, the results are divided by respective 

interviewee. 
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Analysis and conclusion: In the analysis section the compiled empirical data is put 

against the theoretical framework. We have in this study concluded that Arenastaden 

can be classified as a super investment. We have modified Alpenberg and Karlsson 

(2005)'s model of how super investments are made to replace the authors' influencing 

factors since they are not directly applicable on Arenastaden. The three influencing 

factors which instead can be applied to Arenastaden and that permeates the whole 

investment project is that it can be seen as an indirect municipal investment, the a 

private-public partnership was a fact and that the socio-economic effects had a great 

impact. Another conclusion is that the socio-economic effects that were considered in 

the initiation was marketing in order to achieve an expansion of Växjo. There were not 

many socio-economic effects that were considered and we feel that a deeper discussion 

and analysis around these would not been profitable. The investment project should, 

however, had a bigger and stronger project management because it had led to greater 

insight and control over the project and the economic dimensions. Furthermore, a more 

detailed risk analysis should have been constructed. 

Keywords: Arenastaden, super investment, public-private partnerships, socio-economic 

effects, municipal investment 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrund om arenaboomen i Sverige, därefter följer en 

bakgrund om Arenastaden i Växjö. Sedan följer en problemdiskussion där relevansen 

av arbetet betonas. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 

disposition och avgränsning. 

 

1.1 Introduktion 
Denna uppsats handlar om investeringen Arenastaden i Växjö. Arenastaden i Växjö är 

ett multiprojekt där fyra stora arenainvesteringar genomförts. Uppsatsen har studerat 

Arenastaden ur ett investeringsperspektiv. Mer konkretiserat har Arenastadens fyra stora 

arenainvesteringarna och respektive initieringsfas granskats. Uppsatsen studerar även 

hur samverkan mellan de olika aktörerna fungerat samt vilka samhällsekonomiska 

effekter som beaktats initialt i projektet. Studien har vidare haft som ambition att svara 

på hur Arenastadens investeringsprocess såg ut, det vill säga hur investeringsprojektet 

genomfördes samt hur Arenastadens finansierats och vilka krav och kriterier som 

funnits. Investeringar som till sin karaktär är strategiskt betydelsefulla för en 

organisation samtidigt som de är påfrestande finansiellt definierar Alpenberg och 

Karlsson (2005) i sin avhandling som superinvesteringar. Studien har undersökt 

huruvida Arenastaden kan ses som en superinvestering enligt karaktärsdragen beskrivna 

av Alpenberg och Karlsson (2005) och i så fall vilka ytterligare karaktärsdrag som är 

specifika för Arenastaden som en superinvestering. Utifrån studien kan lärdomar dras 

vilka är till nytta för Växjö Kommun eller andra kommuner som ska genomföra ett 

projekt liknande Arenastaden där samverkan mellan offentliga- och privata aktörer är ett 

faktum. 

 

1.2 Bakgrund 

Den så kallade arenaboomen i Sverige tog fart i samband med millenniumskiftet. 

Orsaken till arenaboomens framfart var främst att det fanns ett upprustningsbehov av 

befintliga arenor och hallar. De flesta av de befintliga anläggningarna byggdes under 

60- och 70-talet och hade hunnit bli både gamla och slitna (Söderling, 2010). Att enbart 

rusta upp befintliga arenor eller hallar var det dock oftast inte tal om, istället ersattes de 

befintliga anläggningarna med nya större arenor (Littorin, 2014). Kraven på arenor hade 
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nämligen under årens lopp förändrats i takt med att fotbollen och ishockeyn blivit en 

miljardindustri. Detta öppnade upp möjligheter för elitlagen att äga sin egna arena, dock 

med hjälp av kommunala garantier och sponsorer (Nejman, 2008). Även de lag som 

klättrat i divisionerna krävde att det investerades i nya och förbättrade arenor (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2011). 

 

Först ut med att investera i en ny arena var Jönköping som år 2000 invigde 

ishockeyarenan Kinnarps Arena, tätt följt av hockerarenan Löfbergs Arena i Karlstad 

som stod klar 2001 (Nejman, 2008). Under 2010 och 2011 var arenaboomen som störst 

(Paulsson, 2014), det hade då byggts och renoverats 32 arenor runtom i Sverige 

(Söderling, 2010). Trots att arenaboomen hade nått sin höjdpunkt fortsatte det att 

investeras i arenor och 2011 stod Guldfågeln Arena i Kalmar klar. 2012 invigdes 

Friends Arena i Solna och bara ett år senare kunde Tele2 Arena belägen i 

Jonhannesberg Stockholm samt Linköping Arena tas i bruk (Svensk fotboll, 2009; 

Tele2 Arena, 2015). Fler arenor är under planeringsstadiet och under byggnation, 

exempelvis kan Häckens nya arena, Bravida Arena, nämnas som beräknas invigas under 

sommaren 2015 (Svenska Dagbladet, 2014; Balkander & Vasell, 2015) samt Uppsala 

Arena som förväntas stå klar under 2017 (Littorin, 2014). Efter en granskning gjord av 

Ekot 2014 kunde det konstateras att det byggts eller renoverats över 50 arenor i Sverige 

sedan millennieskiftet (Aronsson, 2014; Ivarsson, 2014). Många kommuner strävar efter 

att ha en arena och konkurrensen mellan kommunerna är påtaglig (Söderling, 2010; 

Littorin, 2014), där kommuner konkurrerar om både nyinflyttade och besökare till 

arenan  (Littorin, 2014). Trenden att investera i arenor har även varit ett faktum i Europa 

under senare år (Söderling, 2010; Stassen, 2014). Mellan åren 1996-2006 byggdes 

exempelvis Millennium Stadium i Cardiff, Arsenal Emirate Stadium i London, 

Amsterdam Arena samt Schalkes Veltins Arena i Gelsenkirchen (Stålbyggnadsinstitutet, 

2014; Millennium Stadium, 2015; Arsenal Sweden, 2015; Amsterdam Arena, 2015; 

Veltins Arena, 2015). Utanför Europa har det likaså funnits ett stort intresse av att 

investera i arenor, i USA mellan åren 1990-1998 renoverades och byggdes exempelvis 

46 arenor (Siegfried & Zimbalist, 2000). 
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1.2.1 Bakgrund till Arenastaden Växjö 
1932 invigdes Värendsvallen med en stor ceremoni, en efterlängtad idrottsplats stod 

äntligen klar i Växjö. Efter 78 år som Växjös idrottsplats upprustades Värendsvallen 

och det nya området Arenastaden började byggas 2010. Upprustning av Värendsvallen 

kom dock upp på den politiska agendan redan vid millenniumskiftet (Augustsson, 

2010). Likaså uppmärksammades upprustningsbehovet av Värendsvallen i flertalet 

tidningar, både nationella och lokala (Hegnell, 2004; Sveriges Radio, 2002). 

 

Det skulle dock dröja till den 15 januari 2004 innan det blev tal om någon upprustning 

för Värendsvallen. På en presskonferens presenterades en plan för området där 

kommunalråd och klubbledare tillsammans med företaget All Sports Biz framförde 

ritningar på hur framtida Värendsvallen skulle se ut. En ny ishall, fotbollsarena och 

friidrottsarena stod på agendan till en kostnad på två miljarder kronor. Under våren 

samma år när projektet fortfarande var i planeringsstadiet (Augustsson, 2010) blev All 

Sports Biz uppköpta av ett danskt företag, vilket resulterade i att Smålandsposten 

bestämde sig för att granska satsningen (Svenska Dagbladet, 2004). Hösten 2004 

avslöjades att adressen till den fond, CQZ, som enligt All Sports Biz skulle investera i 

Värendvallen ledde till en bar i New York. Det framkom även att All Sports Biz var 

indragen i en rättstvist samt att de inte hade lämnat in alla sina årsredovisningar 

(Smålandsposten, 2004). Efter avslöjandet dröjde det inte mer än några månader innan 

samarbetet mellan Växjö Kommun och All Sports Biz upphörde. Ytterligare några 

månader senare gick All Sports Biz i konkurs (Augustsson, 2010). 

 

Efter att samarbetet med All Sports Biz upphörde hösten 2004 valde kommunen år 2005 

att annonsera efter en ny samarbetspartner. I samband med detta bytte projektet namn 

till Arenastaden (Tigerström, 2011). Flera bolag fann annonseringen intressant och 

kommunen slöt 2006 ett samarbetsavtal med bolaget de ansåg mest lämpat. Företaget, 

Steen & Ström, var norskt och specialiserade sig på att förvalta och bygga köpcentrum. 

I mitten av 2008 såldes Steen & Ström till den holländska pensionsstiftelsen ABP och 

det franska fastighetsbolaget Kléopierre (Augustsson, 2010). Initialt verkade ägarbytet 

inte beröra Växjö kommun (Rydström, 2008), men i november 2008 meddelande Steen 

& Ström att de efter två års samarbete var tvungna att dra sig ur projektet Arenastaden. 

Kontraktet mellan parterna skulle upphöra vid årsskiftet 2008 och förlängdes därmed 
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inte (Augustsson, 2010). Anledningen till uppbrottet sades enligt Steen & Ströms VD 

Wilner Andersson vara den rådande lågkonjunkturen i världen (Tigerström, 2011). 

Enligt VD Wilner Andersson var det mest ansvarsfulla att dra sig ur och trots Växjö 

kommuns missnöje var de förstående över beslutet eftersom beskedet inte kom som en 

chock (Rydström, 2008). 

 

Samma år som Steen & Ströms avhopp, 2008, präglades de två idrottsföreningarna 

Öster IF och Växjö Lakers av problem. I början av vårsäsongen 2008 spelade Öster IF 

dåligt och låg i division 1 Södra, vilket är den tredje högsta divisionen för herrfotbollen. 

Det var första gången på 49 år som Öster IF spelat i en så låg division. Växjö Lakers 

hade under 2008 finansiella problem och föreningen var nära att gå i konkurs. Tack vare 

en insamling på 2.8 miljoner samt att Anders Öman, VD för Växjö Lakers, och Michael 

Marchal, ordförande i Växjö Lakers, gick in med två miljoner i ett bolag ägt av 

hockeyföreningen kunde Växjö Lakers räddas från konkurs och därmed fortsätta spela i 

Allsvenskan. Trots att Växjö Lakers kunde räddas kvarstod en osäkerhet kring Öster 

IF:s framtid och det fanns tveksamheter kring om en fotbollsarena kunde byggas för ett 

fotbollslag som låg i division 1 Södra. Trots detta bekräftade Växjö Kommun efter 

avhoppet från Steen & Ström att planerna på Arenastaden skulle realiseras, dock i en 

mindre skala (Augustsson, 2010). 

 

1.3 Problemdiskussion  

Arenastaden i Växjö har i skrivande stund resulterat i ett komplext och stort 

investeringsprojekt som under flera år fortgått i högt tempo (Ernst & Young, 2014). 

Investeringsprojektet är unikt i sitt slag där arenor och hallar till 15 olika sporter står i 

nära anslutning till varandra (Växjö kommun, 2015a). 

Hur ett stort investeringsprojekt kan utformas och hanteras har studerats av Alpenberg 

och Karlsson (2005). Författarna har utvecklat en referensram med empirisk förankring 

där företags investeringsbeteende, beslut och processer samt samband och relationer 

utifrån företagens sammanhang och strukturer analyserats. Analysen mynnade sedan ut 

i  företagens investeringslogik som visar på ett distinkt samband mellan de olika 

investeringarnas inbördes påverkan och relation. Med företagens investeringslogik 
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menas hur företag ser på investeringar, närmare bestämt hur företag ser på 

investeringars innebörd och hur investeringar hanteras. 

Något som har en stor inverkan på verksamhetens investeringar är superinvesteringar. 

De har nämligen en central roll gällande kopplingarna till företagens planeringsprocess 

och affärsstrategi. De har även en central roll när det gäller varför investeringar initieras 

och hur de drivs fram samt hur de utvärderas, bedöms och beslutas. Superinvesteringar 

förklarar följaktligen hur investeringar kategoriseras och grupperas samt varför olika 

krav och kriterier används i investeringsbedömningen. Det kan således sägas att 

superinvesteringar driver fram ett behov av nya investeringar med skild  innebörd och 

karaktär. Superinvesteringar kan därmed betraktas som en normbildare för andra 

investeringar och anses enligt Alpenberg och Karlsson (2005) vara “investeringarnas 

investering” som är avgörande för organisationens utveckling och etablering gentemot 

ett visst affärssammanhang. 

Superinvesteringar som begrepp växte fram då Alpenberg och Karlsson (2005) 

studerade mindre och medelstora tillverkande företag. Modellen har därav enbart 

applicerats på dessa företag och det skulle därför vara intressant att jämföra författarnas 

modell om hur superinvesteringar görs för att studera ifall Arenastaden, ett stort 

multiprojekt, kan kategoriseras som en superinvestering. Kan det fullt ut kännetecknas 

som en superinvestering eller är det enbart vissa delar av Arenastadsprojektets 

investeringsprocess som kan betraktas som en superinvestering?  Detta kan bidra med 

att förklara varför kommunen resonerade som de gjorde.  

Hur arenabyggnationer finansieras skiljer sig åt. Det finns arenor vars byggnation enbart 

har finansierats av idrottslaget som nyttjat arenan, men detta tillhör inte vanligheterna 

(Rosentraub, 1999; Cabral & Silva, 2013). Det har även förekommit att den offentliga 

sektorn finansierat hela arenabyggnationen (Rosentraub, 1999; Cabral & Silva, 2013), 

företrädesvis med skattemedel (Siegfried & Zimbalist, 2000) medan idrottslaget behållit 

alla intäkter (Rosentraub, 1999; Cabral & Silva, 2013). Den vanligaste formen av 

finansiering är dock att den offentliga- och privata sektorn finansierar 

arenabyggnationen tillsammans. Detta benämns offentlig-privat samverkan och 

möjliggör att kostnaderna och riskerna kan fördelas mellan den privata- och offentliga 

sektorn (Rosentraub, 1999; Cabral & Silva, 2013). Att realisera en arenabyggnation 

utan den privata sektorns hjälp är svårt eftersom skattemedlen från staten oftast är 
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öronmärkta för välfärdstjänster, vilket resulterar i att politiker försöker hitta andra 

finansieringskällor än skattemedel eftersom arenabyggnationer är projekt inom ett så 

kallat “frivilligt område” (Paulsson, 2014). Paulsson (2014) anser därmed att en slags 

hybridform där både den privata- och offentliga sektorn samverkar med finansiering är 

en “win-win strategi” eftersom fler aktörer har kapacitet att åstadkomma mer 

tillsammans än på egen hand. 

Vid privat-offentlig samverkan kan det dock vara många aktörer inblandade och det är 

inte ovanligt att dessa har oförenliga målsättningar (Blomquist & Jacobsson, 2002; 

Jones, 2002) eftersom de inte är överens om hur investeringens resurser ska användas 

(Arnaboldi & Lapsley, 2010). Detta kan således resultera i att konkurrens mellan aktörer 

uppstår (Blomquist & Jacobsson, 2002). 

Arenastaden präglas av en privat-offentlig samverkan där många aktörer är inblandade 

och flera arenor byggts. Uppsatsens teoretiska bidrag syftar till att testa och utveckla 

Alpenberg och Karlsson (2005)s modell till att gälla för stora multiprojekt där privat-

offentlig samverkan med många aktörer är ett faktum. Uppsatsens praktiska bidrag är de 

lärdomar som kan dras om hur stora multiprojekt, vilka uppstår i en privat-offentlig 

samverkan där många aktörer är inblandade, bör utformas. Bidraget riktar sig både till 

Växjö kommun och till andra kommuner som planerar att genomföra multiprojekt 

liknande Arenastaden. 

Forskare är överens om att arenor nästintill aldrig rent ekonomiskt är lönsamma 

investeringar (Paulsson, 2014; Siegfried & Zimbalist, 2000). Enligt Lerulf (2010) beror 

detta på att det vid det initiala beslutsfattandet finns bristande underlag av arenornas 

verkliga kostnader. Vidare menar Paulsson (2014) att kommuner är alltför 

överoptimistiska vid beräkning av arenornas driftkostnader. Får kommunen en 

möjlighet att investera i en arena så antas den möjligheten utan att driftkostnadernas 

verkliga värde beräknas. Om arenabyggnationer inte betraktas som lönsamma, varför 

investeras det då i arenor? Nejman (2008) refererar till Widebäck som menar att: 

Det är svårt att få en arena att gå ihop strikt ekonomiskt, men det finns 

andra skäl att bygga, som att marknadsföra en stad eller ett varumärke. 
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Många städer använder sig således av arenabyggnationer för att marknadsföra sig och 

sätta staden på kartan (Paulsson, 2014; Baade & Dye, 1988; Book & Carlsson, 2008). 

Genom marknadsföringen kan staden locka till sig nya företag, invånare och turister 

(Gospodini, 2002; Florida, 2005; Söderling, 2010). Enligt Book och Carlsson (2008) 

handlar intresset av att investera i arenor om att städer vill förknippas med att vara en 

idrottsstad samtidigt som arenabyggnationerna ger stolthet till städerna. Varför 

kommuner investerar i olönsamma arenor när kommunen enligt Kommunallagen 

(kapitel 8, 1§) ska ”ha en god ekonomisk hushållning av resurser beror på deras vilja att 

skapa samhällsekonomisk nytta för invånare” kan förklaras av att kommuners främsta 

mål inte är att vara vinstsyftande och andra faktorer såsom samhällsekonomisk nytta har 

därav betydelse vid prioritering av investeringar (Fjertorp, 2010; Collins, 2006). 

 

Även om Paulsson (2014) påpekar att arenor är olönsamma menar författaren att ifall en 

stad investerar i arenor är det viktigt att utnyttja arenorna på bästa sätt genom att vara 

värd för olika evenemang, både av idrottslig och av icke-idrottslig karaktär (Paulsson, 

2014). Detta är inte i enlighet med alla författare utan dem framställer istället 

arrangerande av idrottsevenemang som både kostsamt och de ekonomiska fördelarna 

anses kortsiktiga, små eller obefintliga (Smith, 2009; Mitchell & Stewart, 2015; Gursoy, 

et.al, 2011; Spilling, 1996; Mills & Rosentraub, 2013). Däremot uppmärksammas i 

teorin att arrangerande av idrottsevenemang skapar samhällsekonomiska effekter i form 

av glädje och stolthet samt att idrottsevenemangen hjälper till att marknadsföra 

värdstaden så att bilden av den förbättras (Jakobsen et.al, 2013; Mitchell & Stewart, 

2015; Tan & Ma, 2013; Plessis & Maennig, 2011; Feddersen & Maennig, 2013; Essex 

& Chalkley, 2004). Genom att göra en jämförelse mellan de samhällsekonomiska 

effekter som omnämns av författarna ovan och vilka samhällsekonomiska som 

beaktades i initieringsfasen av Arenastaden, kan lärdomar dras av vilka 

samhällsekonomiska effekter som borde beaktats? 

Generellt finns det inte mycket forskning om arenor runt om i världen. Den senaste 

svenska studien gjordes av Paulsson (2014) där en arena i Lund var studieobjekt. Denna 

uppsats skiljer sig från Paulsson (2014) i den bemärkelsen att Arenastaden är ett 

kommunalt multiprojekt vilket inte varit ett ämne för tidigare forskning. Några lokala 

undersökningar finns dock av Arenastaden, bland annat utförd av Ernst & Young. I 

revisionsrapporten kommer de fram till att Växjö Kommun bör göra en djupgående 
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studie av hur projektet hanterats hittills. Utifrån detta samt att denna studie ämnar 

studera Arenastaden ur ett superinvesterings-perspektiv skiljer sig vår studie.  

1.4 Problemformuleringar 

 Kan Arenastaden i Växjö klassificeras som en superinvestering? 

- I så fall, hur ser modellen för hur superinvesteringar görs ut för 

Arenastaden? 

 Vilka samhällsekonomiska effekter beaktades under initieringen av 

Arenastadsprojektet? 

 Vilka lärdomar kan dras när det gäller Arenastadens genomförande inför 

liknande investeringsprojekt?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att utreda om Arenastaden kan klassificeras som en 

superinvestering och om så är fallet studera hur modellen ser ut för Arenastaden. Vidare 

är syftet att identifiera vilka samhällsekonomiska effekterna som beaktades samt dra 

lärdomar av investeringsprojektet inför framtida liknande investeringar. 
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1.6 Disposition  

 
   1.Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrund om arenaboomen i Sverige samt en bakgrund till Arenastaden i 

Växjö. Bakgrunden följs av en problemdiskussion där relevansen av arbetet betonas. 

Problemdiskussionen mynnar slutligen ut i studiens forskningsfrågor och syfte. 

 

 

 

 

2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs metodvalen som gjorts tillsammans med en argumentation och 

motivering av dessa. 

 

 

 

 

 

3. Teori 
Den teoretiska referensramen inleds med ett avsnitt om superinvesteringar och hur det skiljer sig från 

investeringar. Därefter redogörs för megaprojekt, kommunala investeringar, samverkan mellan olika 

aktörer  samt vilka samhällsekonomiska effekter som arenabyggnationer och evenemang kan ge upphov 

till. Kapitlet avslutas med en konceptuell modell. 

 

 

 

 

 

4. Empiri 
Kapitlet inleds med en beskrivning av projektet utifrån sekundärdata från dokument samt från 

en revisionsrapport utförd av Ernst & Young. Därefter presenteras resultaten från de semi-

strukturerade intervjuerna som utfördes. 
 

 

 

 

5. Analys 
I analyskapitlet nedan ställs den sammanställda empirin gentemot den teoretiska referensramen. 

Analyskapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen och en teoriutveckling.  

 

 

             

 
 

6. Slutsats 
I kapitlet nedan besvaras uppsatsens problemformuleringar och syftet uppfylls. Kapitel avslutas 

sedan med förslag på vidare forskning.  

 

Bild 1:1 Disposition 
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2. Metod 
I kapitlet nedan beskrivs och motiveras de olika metodvalen, därefter beaktas 

kvalitetsmått och etiska aspekter. 

 

2.1 Fallstudie som undersökningsdesign  
 

En fallstudie innebär att ett fall studeras djupgående och detaljerat (Bryman & Bell, 

2013). Fallstudier syftar till att erhålla ett helhetsperspektiv (Patel & Davidsson, 2011) 

och är lämpliga att använda vid studier av förändringar där syftet är att tränga igenom 

ytan för en djupare förståelse (Christensen et.al, 2010; Patel & Davidsson, 2011). De är 

likaså lämpliga för att studera komplexa processer där olika aktörer integrerar med 

varandra (Christensen et.al, 2010). 

 

Enligt Yin (2007) ska forskaren innan datainsamlingen bestämma sig för hur många fall 

som ska studeras för att besvara forskningsfrågan, det vill säga om en enfallsdesign eller 

flerfallsdesign är lämplig. En flerfallsdesign uppfattas oftast som mer övertygande och 

starkare eftersom multipla fall studeras och möjligheten till generalisering är större. En 

enfallsdesign är dock mer lämplig om fallet är ovanligt, unikt eller kritiskt. 

 

Den vanligaste kritiken som riktas mot fallstudier är att dessa är svåra att vetenskapligt 

generalisera (Yin, 2007; Christensen et.al, 2010; Bryman & Bell, 2013). Anledningen 

till detta beror på att statistisk representativitet inte eftersträvas vid val av fall, istället 

efterfrågas informationsrika fall som kan skapa förståelse (Christensen et.al 2010). 

Bryman och Bell (2013) menar att syftet med fallstudier inte är att generalisera utan att 

utveckla en ingående uppfattning av fallets komplexitet. 

 

För att erhålla ett helhetsperspektiv av Arenastaden som investering krävdes en 

djupgående studie. Arenastaden var en komplex investering med flera olika aktörer 

inblandade och fallstudie som studieansats var således ett naturligt val. Fallstudien 

karaktäriseras som en enfallsstudie, trots Arenastadens flertal investeringar, eftersom 

Arenastaden utifrån ett kommunalt perspektiv betraktas som en enskild investering och 

då vi studerar ur ett kommunalt perspektiv kan Arenastaden ses som en enfallsstudie. 

Som Yin (2007), Bryman och Bell (2013) och Christensen et.al (2010) skriver är det 
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svårare att generalisera resultaten med fallstudie som studieansats. Då syftet med 

uppsatsen är att göra en djupgående studie av Arenastaden är således syftet med 

uppsatsen inte att generalisera resultaten och därför anses generaliseringssvårigheten 

inte vara ett påtagligt problem i vår studie. 

 

2.2 Insamling av data 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är den mest använda metoden för datainsamling i den kvalitativa forskningen 

(Bryman & Bell, 2013). Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av att intervjuerna är 

flexibla med en låg grad av strukturering, vilket innebär att intervjupersonen har 

utrymme att svara med egna ord. Det är intervjupersonens synpunkt som är det centrala 

i intervjun och syftet med den kvalitativa intervjun är att upptäcka karaktärsdrag hos ett 

fenomen (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011). Intervjun är likaså en viktig 

informationskälla vid fallstudier, eftersom fokus i fallstudier är människor samt deras 

tolkningar och insikter i olika situationer (Yin, 2007).   

 

Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade (Bryman & Bell, 

2013; Christensen et.al, 2010). Under den ostrukturerade intervjun är avsikten att 

intervjupersonen ska prata fritt (Chrisensten et.al, 2010) och intervjun liknar mer ett 

samtal (Patel & Davidson, 2011). Vid den semi-strukturerade intervjun använder 

forskaren en intervjuguide med specifika teman för intervjun där både ordning och 

innehåll kan växla mellan intervjuer. Intervjupersonen har dock en stor frihet vid 

utformningen av svaren (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011; Christensen 

et.al 2010). Den semi-strukturerade intervjun är att föredra om forskaren har ett tydligt 

fokus med sin undersökning där en specifik frågeställning ska besvaras (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

I ett initialt skede av uppsatsen upprättades en kontakt med Arenastadens chef. Han var 

positivt inställd till vår idé och vidarebefordrade oss till projektledaren för Arenastaden 

som var lika positivt inställd till uppsatsidén och likaså villig att ställa upp på intervju. 

Efter godkännandet av uppsatsens ämne bokades ett möte med Arenastadens chef in. 

Inför mötet togs via nyhetsmedier, främst från Smålandsposten, och från Växjö 
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kommun del av artiklar och dokument om Arenastaden för att identifiera vilka de 

viktigaste intervjupersonerna var, dessa bekräftades av Arenachefen. 

 

Intervju titel Intervju namn Datum Tid Beskrivning av 

intervjuperson 

Projektledare Anders Franzén 10-04-15 1:09 Anställd av kommunen som 

projektledare för 

Arenastaden. 

Kommunchef Ove Dahl 16-04-15 1:11 Kommunchef för Växjö 

Kommun. 

Kommunpolitiker 

A 

Charlotta 

Svanberg 

20-04-15 0:25 En av två ansvariga 

kommunalråd för 

Arenastaden under dess 

byggnation. 

Kommunpolitiker 

B 

Per Schöldberg 15-04-15 0:55 Kommunalråd under 

byggnationen, idag en av 

två ansvariga kommunalråd 

för Arenastaden. 

Ordförande 

friidrott 

Jan Sandberg 21-04-15 0:44 Ordförande för IFK Växjö 

under arenabyggnationen 

samt idag. 

Ordförande 

innebandy 

Åxe Axelsson 23-04-15 1:02 Ordförande för Växjö 

Vipers under 

arenabyggnationen samt 

idag. 

Ordförande 

ishockey 

Anders Öman 04-05-15 

05-05-15 

- Ordförande för Växjö 

Lakers under 

arenabyggnationen, idag 

VD för Växjö Lakers Sport 

Utveckling. 

Ordförande 

fotboll 

Sven 

Johannesson 

21-04-15 1:02 Ledamot i Öster IF under 

arenabyggnationen, Idag 

ordförande för Öster IF. 

Tabell 2:1 Intervjuer 

 

 

Initialt mailades varje intervjuperson med en kortfattad beskrivning av uppsatsen och 

varför intervjupersonernas medverkan var viktig. Alla intervjupersoner tackade ja till en 

intervju och därefter bokades tid för intervjuer under april 2015. En av 

intervjupersonerna hade inte möjlighet att träffas för intervju men eftersom 

intervjupersonen ansågs central blev en mail-intervju aktuell. Intervjuerna var av semi-
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strukturerad karaktär då det var viktigt att fånga intervjupersonernas verklighet och då 

det ansågs viktigt i sammanhanget. Då vi utgick från ett specifikt syfte och specifika 

frågeställningar var det dock viktigt att vissa teman berördes. Mail-intervjun var likaså 

av semi-strukturerad karaktär där en kontinuerlig kontakt med följdfrågor skedde till 

intervjupersonen.  

 

2.2.2 Skriftligt material 

Yin (2007) menar att skriftliga material, framförallt dokument, är av relevans vid 

fallstudier. Dokumentens roll vid fallstudier är att styrka data från andra källor. De 

dokument som väljs bör enligt Patel och Davidson (2011) ge en fullständig bild så att 

det valda studieobjektet illustreras utifrån flera synvinklar. 

 

Vissa dokument gällande Arenastaden som framförallt var av vikt i 

introduktionskapitlet fanns tillgängliga på Växjö kommuns hemsida. För att få tillgång 

till andra kommunala dokument togs kontakt med kommunledningsförvaltningen där 

alla dokument var offentliga, vilket styrkte dess trovärdighet. Intressanta dokument från 

kommunen bestod av olika beslut samt avtal parterna emellan. Övriga dokument som 

inte var kommunala kunde erhållas via olika avhandlingar där de refererades till. 

 

Nyhetsartiklar har främst använts i introduktionskapitlet för att skapa en bakgrund till 

arenainvesteringar och påvisa hur de skildras i media. Nyhetsartiklarna har erhållits 

genom att studera avhandlingars referenser eller genom att söka på Google. 

Nyhetsartiklarna rörande Arenastaden hittades även via Smålandspostens hemsida, 

eftersom de har följt Arenastadens utveckling. 

 

2.3 Analys av data 

Vid kvalitativ analys av data finns ingen framtagen universell metod (Patel & Davidson, 

2011). Istället finns flertalet analysmetoder med gemensamma kännetecken som enligt 

Christensen et.al (2010) syftar till att åskådliggöra underliggande skeenden och mönster 

i den studerande sociala verkligheten. 

 

För att erhålla en tydlig beskrivning av intervjuerna spelades dessa in samt 

transkriberades direkt efter intervjutillfällena. Därefter kategoriserades den insamlade 
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datan i varje intervju för att identifiera viktiga nyckelbegrepp hos de olika 

intervjupersonerna. Sedan jämfördes de olika intervjuerna för att urskilja dolda och 

intressanta förhållanden samt likheter och olikheter mellan intervjupersonernas svar. 

Därefter ställdes intervjupersonernas svar gentemot den teoretiska referensramen för att 

besvara  uppställda problemformuleringar.  

 

2.4 Kvalitetsaspekter 

När en fallstudie som undersökningsdesign tillämpas är det vanligt med validitet och 

reliabilitet som mått på forskningens kvalitet (Yin, 2007). Patel och Davidson (2011) 

menar att reliabilitet och validitet ses som sammanflätade begrepp. Vidare menar 

författarna att det oftast är validitet som beaktas i den kvalitativa forskningen, eftersom 

reliabilitet anses ingå i det vida begreppet validitet. Enligt Silverman (2013) handlar 

validitet om att visa på tillförlitligheten i forskarens tolkningar, det vill säga om 

slutsatserna kan stödjas av den insamlade datan. Validitet handlar vidare om att olika 

fenomen och särdrag ska kunna förstås, tolkas samt upptäckas (Patel & Davidson, 

2011). 

 

En högre validitet kunde uppnås uppsats på flertalet sätt. Vid utformningen av 

intervjuguiderna konstruerades frågorna utifrån relevant teori för att möjliggöra en 

tydlig koppling mellan teori och empiri. Validiteten ökade ytterligare genom att de 

semi-strukturerade intervjuerna möjliggjorde att intervjupersonerna öppet kunde 

beskriva deras uppfattning av Arenastaden. Likaså öppnade inspelning av intervjuerna 

upp möjligheten till att återigen ta del av intervjuerna i efterhand och därav minska 

risken för misstolkningar. Dessutom ökade validiteten genom att analysen av datan 

skedde gemensamt av författarna, vilket likaså medförde en ökad objektivitet. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid en undersökning uppstår etiska dilemman eftersom forskaren ofta får en djup insyn 

i enskilda individers privatliv (Jacobsen, 2002). En forskare behöver, för att behålla 

förtroendet vid undersökningar, därav ta hänsyn till olika etiska aspekter och dess roll 

vid forskning (Bryman & Bell, 2013; Christensen et.al, 2010). Vetenskapsrådet (2002) 

har formulerat fyra grundläggande etiska krav för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
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forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att  undersökningsdeltagaren ska informeras om 

forskningens syfte samt det faktum att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas under 

processens gång (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet kunde uppnås genom att 

intervjupersonerna fick ta del av forskningsprocessens syfte och tillvägagångssätt innan 

varje intervjutillfälle. Likaså informerades varje undersökningsperson om deras 

möjlighet att avbryta sin medverkan om de så önskade. 

 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren själv ska få bestämma huruvida 

de vill medverka i studien och att hen inte ska påverkas av forskaren (Vetenskapsrådet, 

2002). Samtyckeskravet kunde åstadkommas genom att intervjupersonerna fick en 

förfrågan om att delta i intervjun vilket de kunde tacka nej till. Denna förfråga skedde 

initialt via mail under februari/mars 2015, vilket alla intervjupersoner tackade ja till. 

 

Konfidentialitetskravet inbegriper att känsliga uppgifter om identifierbara och särskilda 

individer ska ges största konfidentialitet och obehöriga ska inte kunna ta del av denna 

information (Vetenskapsrådet, 2002). Det fanns ingen önskan från någon intervjuperson 

att deras medverkan skulle vara hemlig vilket vi uppfattar beror på att 

Arenastadsprojektet är så pass uppmärksammat.  

 

Slutligen innefattar nyttjandekravet att uppgifter om särskilda individer endast ska 

nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet kunde uppnås 

genom att det insamlade materialet enbart används för vår studie. 
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3. Teori 
Kapitlet nedan behandlar den teoretiska referensramen och inleds med ett avsnitt om 

superinvesteringar och investeringar. Därefter redogörs för megaprojekt, kommunala 

investeringar, samverkan mellan olika aktörer  samt vilka samhällsekonomiska effekter 

som arenabyggnationer och evenemang kan ge upphov till. Kapitlet avslutas med en 

konceptuell modell. 

 

3.1 Investeringar 

3.1.1 Investeringsstruktur 

Med investeringsstruktur avses ett företags kategoriseringar för olika investeringar. Det 

är viktigt att studera företags investeringsstruktur då en ökad vetskap kan erhållas 

rörande hur investeringar ser ut och vilken betydelse de har. De olika kategoriseringarna 

bestämmer således hur investeringar ska hanteras. Investeringar kan delas in i olika 

kategorier efter deras skillnader samt relation till varandra. De olika 

investeringskategorierna har en viktig inverkan på företagets investeringsprocess, 

organisering och beslutslogik (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

3.1.1.1 Investeringars karaktär 

En investering kan definieras som anskaffning av en fysisk resurs vilket medför att 

engångsutgifter uppstår samtidigt som det innebär framtida fördelar så som sänkta 

kostnader eller ökade intäkter under en längre period (Ljung & Högberg, 1999; 

Grubbström & Lundquist, 2005). Renck (1967) menar att en investering genomförs om 

dess fördelar överväger den nackdel som finns i form av utbetalningar vid 

investeringens anskaffande. 

 

Superinvesteringar är ett begrepp myntat av Alpenberg och Karlsson (2005) och 

definieras som ett investeringsprojekt av speciell och strategisk vikt för små- och 

medelstora tillverkande företag. Superinvesteringar är unika till sin karaktär och är ur ett 

företagsperspektiv betydelsefulla ur den strategiska, finansiella och ur verksamhetens 

synvinkel. En superinvestering kan ses som “investeringarnas investering” och blir en 

normbildare för andra investeringar eftersom den är den mest betydelsefulla investering 

ett företag gör, åtminstone i ett principiellt perspektiv. En superinvestering är 

principiellt avgörande för att utveckla och etablera företaget i ett särskilt 



 

 

 

26 

affärssammanhang. Detta kan möjliggöras bland annat genom etablering på nya 

marknader samt betydande förändringar av verksamhetsinriktningen och 

kapacitetsnivåer. Superinvesteringar är konceptuellt viktiga för företaget eftersom de 

tydliggör och realiserar företagets vision. Samtidigt är de viktiga ur ett finansiellt 

perspektiv eftersom de är stora till sin form och därav kräver stor finansiering, vilket 

kan medföra att strategiska finansiella beslut framtvingas. 

 

Superinvesteringar har konsekvenser för den löpande verksamheten. Till följd av 

superinvesteringars omfattning, storlek och finansiella påfrestning skapas begränsningar 

i handlingsutrymmet, vilket har påföljder för framtida investeringar. Superinvesteringar 

medför att företagets strategiska inriktning synliggörs och definieras, vilket innebär att 

företagets affärslogik blir mer konkret. Superinvesteringar ger dessutom konsekvenser 

för företagets operativa och taktiska beslut då företaget försöker använda all den 

kapacitet som superinvesteringen skapat. Till följd av superinvesteringar har 

verksamheten utvecklats, vilket har resulterat i oförutsedda eller oplanerade 

konsekvenser såsom gap i kapacitet och kompetens. Detta har i sin tur resulterat i ett 

behov av följdinvesteringar. Behovet av följdinvesteringar har även uppkommit för att 

optimera superinvesteringens kapacitet och därmed ta till vara på konkurrensfördelar 

och möjligheter investeringen skapat. Följdinvesteringar begränsar inte 

handlingsutrymmet varken funktionellt eller finansiellt för företaget (Alpenberg & 

Karlsson, 2005). 

 

3.1.1.2 Investeringskategorier 

Hur investeringar kategoriseras har stor påverkan på hur företag hanterar investeringar, 

vilket har betydelse för hur organisationens investeringsprocess och 

investeringsbedömning ser ut. Det finns flertalet olika kategoriseringar av investeringar. 

Alpenberg och Karlsson (2005) definierar tre investeringskategorier som skiljer sig från 

resterande forskningslitteratur; superinvesteringar, följdinvesteringar och 

komplementinvesteringar. 

 

Superinvesteringar kan ses som en “corporate-strategy-investering”, alternativt 

spelplansinvestering, eftersom den har en strategisk inverkan på företagets andra 

investeringar och kan sägas vara en förklaring till orsakssambanden mellan de olika 
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investeringarna. Mer konkretiserat påverkar den hur företag kategoriserar sina 

investeringar och hur dessa kategorier hanteras i investeringsprocessen. 

Superinvesteringar syftar till att åskådliggöra affärsvisionen, det vill säga påvisa vilken 

kapacitet företaget har de närmaste åren (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

När superinvesteringen på den överliggande strategiska nivån är genomförd handlar det 

om att uppfylla den underliggande strategiska nivåns investeringsbehov. På “business 

strategy”-nivån, bestående av följdinvesteringar, handlar det istället om att nå 

konkurrensfördelar eller att investera i insatser inom exempelvis marknadsföring 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

På den lägsta strategiska nivån, “operational strategy”, görs operativa överväganden. 

Operativa investeringar, så kallade komplementinvesteringar, kan ses som löpande 

investeringar uppkomna under superinvesteringens verkningstid och kan genomföras 

för att lösa olika typer av resursproblem. Till skillnad från följdinvesteringar som 

karaktäriseras av att vara de vanligaste investeringarna är komplementinvesteringar 

kortsiktiga investeringar som företaget måste göra för att upprätthålla baskapaciteten 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

    ”Corporate strategy” 

Investeringskategorier   ”Business strategy”  

    “Operational strategy” 

Bild 3:1 Investeringskategorier 

 
3.1.2 Investeringsprocessen 

3.1.2.1 Initiering av investeringar 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att initieringen av nya investeringsprojekt kan 

härledas till affärsidén-, visionen-, den affärsstrategiska inriktningen och sambanden 

däremellan samt av behoven av förändringar i företagens processer och behovet av 

resurser. Dessa samband har även en effekt på investeringsprocessen i ett senare skede, 

då det handlar om hur och vilka utvärderingskriterier som ska fastställas och användas. 

Mer konkretiserat kan det handla om att uppnå företagets visionen och strategi, att växa 
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och bli en dominerande aktör i värdekedjan för att på så sätt bli en betydelsefull spelare 

på marknaden eller att höja företagets attraktionskraft. 

 

Initiering av investeringar tenderar att variera företag emellan beroende på vilken av 

investeringskategorierna investeringen hör till. Vilken av investeringarna som ska 

genomföras kan härledas till drivkrafterna bakom initieringen samt vem/vilka som 

bestämmer över investeringsprocessen. Företagsledningen har exempelvis många 

gånger mycket att säga till om gällande beslut om vilka investeringar som ska 

genomföras. Det är därför viktigt när ett investeringsprojekt ska genomföras att 

övertyga företagsledningen, framförallt vid superinvesteringar då dessa förknippas med 

högt risktagande (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

3.1.2.2 Investeringsbedömning 

Ljung och Högberg (1999) pekar på svårigheten att få in alla tänkbara konsekvenser vid 

utvärdering av ett investeringsalternativ, exempelvis aspekter kopplade till en långsiktig 

strategisk syn samt de icke-värderbara konsekvenserna. Det är viktigt att de icke-

värderbara konsekvenserna beskrivs även om de exkluderas från den formella analysen. 

Kalkylen kan av beslutsfattarna annars ses som snedvriden eller felaktig om dessa 

konsekvenser utelämnas. Slutligen är det viktigt att den som upprättar kalkylen 

beskriver de icke-värderbara konsekvenserna så att de värderas utifrån samma 

premisser. 

 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att investeringsbedömningen innefattar att 

analysera och bedöma investeringens alla konsekvenser utifrån olika ekonomiska 

effektområden. De ekonomiska effektområden kan härledas från företagets 

affärsstrategiska inriktning vilket i sin tur kan härledas till superinvesteringar eftersom 

de är i linje med företagets strategiska inriktning. De ekonomiska effekterna kan 

förutom superinvesteringar härledas från finansiella och ekonomiska förutsättningar i 

företaget.  

 

Investeringsbedömningen baseras på ekonomiska effekt- och beslutsdimensioner. En 

sådan beslutsdimension handlar ur ett verksamhets- och affärsmässigt perspektiv om att 

argumentera för betydelsefulla investeringar. Mer konkret handlar denna 
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beslutsdimension om att påvisa hur lönsamhet och effektivitet genereras. 

Beslutsdimensionen är därav många gånger ihophörande med företagets affärs- och 

strategiplanering samt verksamhet. Den andra beslutsdimensionen handlar om att uppnå 

de ekonomiska målen på bästa sätt genom att välja rätt resurser. Olika resurser kan 

användas för olika ändamål, men om fel resurser nyttjas optimeras inte de ekonomiska 

målen. Denna beslutsdimension benämns för resursallokeringsdimensionen och innebär 

mer konkret en säkerställning av att tillräcklig effektivitet såsom kassaflöden och 

vinster genereras i företagets verksamhet. Den tredje beslutsdimensionen handlar om att 

påverka och/eller anpassa samt finna externa eller interna osäkerhetsfaktor som inverkar 

på företagets riskexponering genom att välja att investera i ett visst projekt. Det kan 

således sägas att denna tredje beslutsdimension handlar om företaget och dess förmåga 

att förverkliga effekter av investeringen, såsom lägre kostnader, högre produktivitet, 

ökad kapacitet samt bättre kvalitet. Detta för att uppnå övergripande mål angående 

kassaflöde och lönsamhet (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

3.1.2.3 Investeringskalkylering 

Investeringskalkyleringens syfte är att erhålla ett optimalt investeringsbeslut genom att 

först studera investeringens för-och nackdelar i förhållande till ett mål/syfte för att sedan 

jämföra det med investeringskapitalet (Ljung & Högberg, 1999; Renck 1967; Yard, 

2002). Renck (1967) påpekar att en investeringskalkyl bara är en del av 

beslutsunderlaget och att åsikter från olika instanser har stor betydelse för huruvida 

investeringen genomförs eller inte. 

 

I investeringskalkylen är betalningsstömmarna viktiga, det vill säga investeringens in- 

och utbetalningar. Initialt består investeringen av en/flera utbetalningar, så kallad 

grundinvestering. Investeringen ger därefter upphov till årliga inbetalningsöverskott, 

inbetalningar minus utbetalningar. När investeringen avvecklas kan det likaså uppstå ett 

restvärde (Ljung & Högberg, 1999). Den ekonomiska livslängden definieras som den 

användningstid vilken minimerar summan av driftskostnaderna och de årliga 

kapitalkostnaderna. Den ekonomiska livslängden kan inte beräknas utan måste bedömas 

vilket kan vara ett problem (Renck, 1967). Den tekniska livslängden är tiden 

investeringen kan nyttjas utan att funktion eller prestanda når en för låg acceptabel nivå 

(Grubbström & Lundquist, 2005; Ljung & Högberg, 1999). 
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Det finns ett flertal metoder som kan användas vid investeringskalkylering. Vilken 

metod som används beror på beräkningarnas svårighet och omfattning. De vanligaste 

metoderna är: 

 Nuvärdemetoden: Metoden går ut på att de in- och utbetalningar investeringen 

förväntas generera omräknas till vad de är värda vid grundinvesteringens 

tidpunkt genom den valda kalkylräntan. Därefter summeras dessa och om värdet 

är positivt, det vill säga om inbetalningarna överstiger utbetalningarna anses 

investeringen vara lönsam. 

 Internräntemetoden: Metoden innebär att en räntefot där investeringens nuvärde 

är noll fastställs, vilket benämns investeringens internränta. Denna visar på 

investeringens årliga avkastning och en investering anses lönsam ifall 

internräntan överstiger kalkylräntan. 

 Payback-metoden: Med metoden menas den tid det tar för grundinvesteringen 

att vara återbetald genom de årliga inbetalningsöverskotten. En investering 

accepteras om denna tid understiger företagets faställda payback-tid. 

 Annuitetsmetoden: Metoden innebär att en investerings samtliga betalningar 

räknas om till annuiteter, det vill säga årligen lika stora belopp. Detta sker först 

genom att nuvärdet beräknas för att sedan räknas om till annuiteter. En 

investering anses lönsam ifall annuiteten överstiger noll. 

(Grubbström & Lundquist, 2005; Ljung & Högberg, 1999; Renck, 1967). 

 

För att klara av de stora utbetalningarna som sker initialt vid en investering måste 

antingen pengar lånas eller egna kassamedel nyttjas. Lånefinansieringen består av två 

typer av betalningar som berör låntagaren; lånebetalningar i form av inbetalningar när 

lånet tas och amorteringar när lånet successivt avvecklas samt räntebetalningar som en 

kompensation för det lånade kapitalet (Grubbström & Lundquist, 2005).  

 

En viktig del av investeringsplanerningen är att investeringsbudgeten ska vara lika stor 

som de löpande avskrivningarna, avskrivningarna kan således sägas vara ett riktmärke 

för investeringsnivån. Att investeringsbudgeten ska vara likställd med avskrivningarna 

kan förklaras med företagets finansieringspolicy som säger att företaget själv ska kunna 

finansiera investeringen och ett första steg i självfinansieringen är att spara så att 
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grundkapaciteten kan upprätthållas. Superinvesteringar kan dock inte betraktas som 

typiska projekt i den interna hanteringen eftersom de är speciella, krävande 

resursmässigt och betydelsefulla. När en superinvestering görs är företag därmed varken 

tvingade till att själva finansiera den eller till att investeringsbudgeten och 

avskrivningarna ska vara lika stora (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

3.1.3.4 Kravnivåer 

Fastställande av kravnivåer såsom kalkylränta och payback-krav baseras på de 

långsiktigt uppställda lönsamhetskraven. Detta kan innebära att det sätts för höga krav 

på investeringarna vilket tenderar att leda till ett för stort fokus på kortsiktiga 

investeringar. Verksamhetens investeringsvolym blir därmed allför begränsad vilket kan 

inneha en negativ inverkan på företagets utveckling. Är kravnivåerna för högt satta kan 

det innebära att likviditetsmått såsom lönsamhet och soliditet får en limiterad påverkan 

på investeringsbeslutet (Alpenberg och Karlsson, 2005). 

 

Kalkylräntan kan ses som avkastningen på den bästa alternativa placeringen. Vilken 

placering som avses kan i praktiken vara svårt att klargöra och kalkylräntan likställs 

därav ofta med ett avkastningskrav (Grubbström & Lundquist, 2005). Kalkylräntan 

bestäms oftast schablonmässigt samt utifrån en bedömning vilken kan variera mellan 

fall (Ljung & Högberg, 1999). Till följd av hög osäkerhet i projekt brukar kalkylräntan 

höjas (Yard, 2002). 

 

3.1.3.5 Riskanalys och marginaleffektanalys 

För att kunna prioritera investeringar kan det vara bra att göra en marginaleffektanalys. 

Analysen innebär att alla investeringens effekter ur hela företagets perspektiv, både 

utifrån ett marginalkostnads- och ett marginalintäktsperspektiv, granskas. Effekter är 

betydelsefulla för resterande utvärderingen av investeringen och särskilt viktig för den 

payback-kalkyl som enligt Alpenberg och Karlsson (2005) genomförs innan beslut tas. 

Vilka effekter som gynnas i analysen har att göra med vilken roll den potentiella 

investeringen spelar för verksamheten och dess utveckling. Alpenberg och Karlsson 

(2005)  menar således att analysen som görs handlar om att balansera och iaktta lång- 

och kortsiktiga konsekvenser samt beakta hur ledningen verkar för att påverka 

företagets lång- och kortsiktiga konkurrensförmåga. 
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Ett investeringsbesluts konsekvenser uppstår oftast långt in i framtiden och är därav 

förknippade med stor osäkerhet. Osäkerheten och hur det påverkar olika 

investeringsalternativ bör därför analyseras (Ljung & Högberg, 1999). Likaså menar 

Alpenberg och Karlsson (2005) att superinvesteringar orsakar stor osäkerhet kring 

investeringens framtid, vilket har inverkan på hur kapitalkostnaderna behandlas och ses 

som grunden för företags självfinansieringspolicy. Fjertorp (2010) menar likaså att 

investeringar i infrastruktur medför framtida kostnader, till exempel i form av räntor, 

underhåll och drift. Det är därav viktigt att investeringens risker beaktas. Investeringar i 

infrastruktur är långsiktiga och eftersom framtiden alltid är osäker associeras dessa 

investeringar med ekonomiska risker.  

 

Renck (1967) menar att det finns tre vanligt förekommande sätt att ta hänsyn till 

osäkerhet i investeringskalkyler: genom marginaler i de förväntade 

betalningskonsekvenserna, med alternativa förutsättningar vilka inkluderas i parallella 

kalkyler samt genom känslighetsanalys. Vid en känslighetsanalys ändras vissa 

förutsättningar för att studera huruvida kalkylresultaten och slutsatserna är känsliga för 

dessa förändringar. Så kallade kritiska värden beräknas i känslighetsanalysen, det vill 

säga ett lägsta respektive högsta värde en faktor kan anta utan att påverka kalkylen 

(Ljung & Högberg, 1999). Vid stora investeringar har ofta känslighetsanalyser och 

strategiska analyser en stor roll och själva investeringskalkylen en mer underordnad roll 

(Yard, 2002).  

 

Nära kopplat till osäkerhet är risk, vilket enligt Grubbström och Lundquist (2005) är 

viktigt att beakta vid utvärdering av olika investeringsprojekt. Den vanligaste metoden 

för detta är enligt författarna att justera kalkylräntenivån. Alpenberg och Karlsson 

(2005) konstaterar dock att när en ny investering planeras förändrar företag inte 

nivåerna på kraven så att riskerna kan minimeras. Risken kan minimeras genom att 

studera andra företag och använda sig av deras väletablerade koncept och idéer, detta 

sätt kan liknas vid benchmarking. 

 

Riskanalys ligger till grund för den så kallade riskhanteringen bestående av 

identifikation av strategier för att reducera risken, hur de olika riskerna ska allokeras till 

inblandade parter och vilka risker som ska överföras till professionella 
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riskhanteringsinstitutioner, så kallade försäkringsbolag. En riskanalys bör också 

inkludera så kallade värsta scenarion. Det stora problemet i riskanalyser av megaprojekt 

är att negativa sannolika företeelser försummas i beräkningen (Flyvbjerg et.al, 2003). 

Brunsson (2000) menar att individer kan undvika ansvarstagande genom att inte vara 

med i beslutet av ett projekt. För att detta inte skall ske är det viktigt att inkludera alla 

parter i beslutsprocessen och i det slutliga beslutet samt att dela upp ansvaret mellan de 

olika parterna.  

 

I stora megaprojekt saknas ofta en kunskap kring den miljömässiga risken av 

infrastruktur. De miljömässiga faktorerna som beaktas består ofta av den kortsiktiga 

lokala påverkan, sällan tas hänsyn till den globala- och långsiktiga påverkan. Ramen för 

hur den offentliga verksamheten ska beakta den miljömässiga risken är fortfarande 

väldigt generell och det finns därav en hög grad av frihet. Den miljömässiga påverkan 

har likaså en tendens att i dessa megaprojekt endast redovisas i slutet av projektet och 

inte under projektets gång (Flyvbjerg et.al, 2003). 

 

3.1.3 Lärdomar av superinvesteringar 

Alpenberg och Karlsson (2005) uppmärksammar i sin studie att superinvesteringar är 

betydelsefulla investeringar i den meningen att de är av symbolisk vikt för företagen. 

Superinvesteringarna realiserades under kort planeringstid och har i viss mån fungerat 

som lär- eller testprojekt, vilket inneburit att de betraktas som förebilder för 

utvärderings- och projektrutiner. Dessa har sedan använts som standarder i företagens 

investeringshantering. Genomförandet av superinvesteringar har dessutom givit en ökad 

insikt om att det fanns ett behov av ett formaliserat informationssystem samt en ökad 

insikt om vikten av systematiserade planerings- och beslutsrutiner. Författarna 

konstaterar således att företagens insikt om oförutsedda kostnader och andra läreffekter 

ökade samt att de lättare kunde identifiera möjliga osäkerhetsområden såsom risker. 

 

Lärprojekten resulterade inte bara i att formaliserade beslutsrutiner utvecklades utan 

andra lärdomar som företagsledningen kunde dra var vikten av att avsätta resurser och 

tid på personalen så att arbetet förblev systematiskt. Med systematik menas i detta 

avseende att det i företaget är väsentligt att både implementera och utreda det 

investeringsprojekt som prioriteras genom att i investeringsprocessen för andra 
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omfattande och komplexa investeringar använda det prioriterade investeringsprojektet 

som organisationsform. Lärdomarna från lärprojekten har således medfört att rutiner har 

framställts för hur projektorganisationen ska utformas. Dessutom har det centraliserade 

beslutsfattandet minskat till fördel för det decentraliserade beslutstagandet eftersom 

delegeringen av ekonomiska befogenheter till de olika ansvarsområdena ökat 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

3.1.5 Kommunala investeringar 

Att generera nytta för invånarna är kommuners främsta målsättning och många gånger 

består nyttan av att tillgodose invånarna med service av någon form (Fjertorp, 2010). 

Collins (2006) menar att även om pengar är en insatsfaktor i både icke vinstdrivande 

och vinstdrivande organisationer är den viktigaste skillnaden däremellan att pengar i 

vinstdrivande organisationer likaså är ett resultat av verksamheteten.  I icke-

vinstdrivande organisationer är pengar aldrig ett bevis på att mästarklass har uppnåtts. 

 

Fjertorp (2010) anser att de uppsatta målen bör vara i fokus vid kommunala 

investeringar så att resurserna kan användas på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt. Dock 

utgår ofta politiker och tjänstemän från en intuitiv känsla gällande stora investeringar i 

den kommunala infrastrukturen. De har svårt att förklara hur det kommer sig att 

investeringsverksamheten ser ut som den gör och vad målen med verksamheten är. 

 

3.2 Megaprojekt och snedvridna kostnader 

Flertalet investeringar i infrastruktur byggs numera som megaprojekt, vilka är projekt 

som oftast fortgår över ett decennium. Dessa projekt visar dock oftast en svag prestation 

gällande ekonomi och miljö samt innehar ett svagt publikt stöd. Ökade kostnader och 

lägre intäkter än planerat leder till en större risk för dessa projekt samt att den 

ekonomiska tillväxt som var incitamentet till att investera förhindras. Trots detta byggs 

fler och fler megaprojekt (Flyvbjerg et.al, 2003). Enligt Buhl et.al (2002) är kostnaderna 

vid infrastrukturprojekt nästan alltid underskattade. Detta är ett globalt fenomen som 

inte har minskat under de senaste 70 åren, vilket indikerar på att ingen lärdom dragits 

från tidigare projekt. De underskattade kostnaderna kan således inte förklaras av “fel” 

utan av strategisk missvisning, det vill säga lögn. 
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Flyvbjerg et.al (2003) anser likaså att överoptimistiska prognoser med underskattade 

kostnader och överskattade fördelar är mer av en regel än undantag vid stora 

investeringar. Författarna framhäver svårigheten av att förutspå framtiden och menar att 

det inte enbart kan förklaras av megaprojekts underskattade kostnader utan likaså av 

snedvridna kostnader inför en investering. Detta resulterar således i en ineffektiv 

användning av resurser och vid offentliga projekt likaså i ett slöseri med 

skattebetalarnas pengar. 

 

Paulsson (2014) konstaterade i sin studie av en arenainvestering att arenans framtida 

intäkter överdrevs i kalkylen för att byggnationen skulle realiseras. En så kallad 

glädjekalkyl utformades, vilket resulterade i att arenans driftkostnader slutligen 

finansierades av skattebetalare. Ljung och Högberg (1999) menar att 

kostnadsuppskattningar ofta görs av personer som är direkt berörda av investeringen, 

vilket kan resultera i att investeringens konsekvenser medvetet uppskattas fel. Detta kan 

bero på att investeringen anses ge status till innehavaren, vilket resulterar i att 

kalkylunderlaget snedvrids för att investeringen ska genomföras. 

 

Även Jansson (1992) diskuterar varför det investeras i arenor och menar att det uppstår 

ett spel kring investeringskalkyler samt att projektledarna använder sig av två olika 

strategier för att få igenom sitt investeringsprojekt och ekonomiskt motivera det. Den 

ena strategin innebär att projektets utformning anpassas till föreställningar om att 

projektet kan motiveras ekonomiskt, det är följaktligen själva investeringen som 

anpassas. Detta realiseras genom att anpassa projektet intäkts- och/eller kostnadssida. 

Den andra strategin innebär istället att projektledaren försöker anpassa andra aktörers 

bild av investeringen till föreställningar om att projektet kan motiveras, i detta fall är det 

således inte investeringen som anpassas utan andras uppfattningar av den. Detta 

realiseras genom försök att kontrollera investeringens definition, projektets värdering 

eller informationen angående investeringens konsekvenser. 

 

Flyvbjerg et.al (2003) menar att redovisningen vid stora megaprojekt är bristfällig. Den 

faktiska lönsamheten är osäker då det är svårt att förutspå framtiden och det är inte alltid 

den faktiska lönsamheten ens beräknas.  
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Lerulf (2010) har utifrån en studie av arenaprojekt, där byggnation och drift helt eller 

delvis finansierats av skattemedel, kunnat urskilja flertalet mönster: 

 Arenaprojekt erhåller politikernas stöd vid ett tidigt skede när bristande underlag 

med en låg investeringskostnad och inte ännu framräknande driftkostnader är ett 

faktum. I praktiken säger politiker därav ja till överdrivna optimistiska kalkyler 

där årliga driftkostnader ofta uppgående till flertalet miljoner inte är inkluderade.  

 Arenainvesteringarnas projektledning är svag, där arenornas möjligheter 

tenderar att övervärderas av både tjänstemän och politiker. 

 Andra kommunala verksamheter påverkas genom neddragningar till följd av ett 

större ekonomiskt ansvar för arenaprojekten, både vid investeringen och för den 

fortsatta driften av arenan. 

 

Den främsta anledningen till varför det investeras i en ny arena beror enligt Siegfried 

och Zimbalist (2000) på att den befintliga arenan inte är tillräckligt luxuös och således 

inte fysiskt föråldrar utan ekonomiskt föråldrad. Författarna anser även att argumentet 

till att investera i en ny arena bör handla om att restaurera den urbana kärnan. Att bygga 

arenor är således en del av strategin att bygga upp en stad och därför är det många 

kommuner som ger subventioner till arenabyggnationer.  

 

Blomquist och Jacobsson (2002) identifierar sex lärdomar vilka kan dras från 

beslutsprocessen för två stora investeringar i infrastruktur: 

 Aktörerna är beroende av omgivningen då de är en del av ett vidare 

sammanhang bestående av regler och idéer, vilket skapar både möjligheter och 

begränsningar. 

 Med utgångspunkt i osäkerheten kring projektet följs historiska rutiner, regler 

och tillvägagångssätt vid kalkyleringen inför framtiden. 

 Processerna hölls öppna i början, vilket möjliggjorde att goda alternativ kunde 

skapas. Beslutsalternativen skapades under processens gång och fanns inte i det 

initiala skedet. 

 Aktörer lär sig under processens gång vad som är genomförbart samt vad de vill 

uppnå, vilket förändras över tiden. 
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 Beslut i denna omfattning kan i liten grad anses vara sammanhållna utan består 

av splittrade processer där beslut i en process inte behöver ha någon koppling till 

övriga. 

 Vid beslutsprocesserna innehar kalkylerna ofta en begränsad roll, framförallt vid 

val av olika investeringsalternativ. Kalkylernas främsta uppgift är istället att 

göra en handling legitim och rationellt övertyga utåt. 

 

3.3 Samverkan mellan aktörer vid stora investeringar 

Paulsson (2014) konstaterar efter sin studie av en arenabyggnation i Lund att arenan 

finansierades genom privat-offentlig samverkan. Det var framförallt kommunpolitiker, 

byggentreprenörer och sponsorer som var de drivande krafterna och som ansåg att det 

behövde göras något åt det befintliga idrottsområdet. Författaren menar att 

byggentreprenörer, kommunpolitiker och tjänstemän många gånger är de som tar 

initiativ till ett byggprojekt då de vill få tillgång till marken runt arenaområdet för att 

bygga bostäder och köpcentrum. Problemet i Lund var dock att kommunens förvaltning 

inte var uppbyggd för samverkan med privata, externa aktörer eftersom förvaltningen 

var uppdelad i olika nämnder med skilda arbetsuppgifter och lagar. För att 

kommunförvaltningen skulle kunna samarbeta med övriga parter fastställdes därmed att 

arenainvesteringen skulle vara ett projektarbete. Att den privata och offentliga sektorn 

samverkar innebär att handlingskapaciteten ökar då aktörerna är flera samtidigt som det 

kan vara svårare att uppfylla alla aktörers önskemål.   

 

Blomquist och Jacobsson (2002) menar att det vid stora investeringar oftast finns ett 

gemensamt intresse emellan de inblandade aktörerna men att det trots detta uppstår 

konkurrenssituationer eftersom det inte är ovanligt att aktörerna har olika 

bakomliggande intressen och mål. Dessa investeringar blir därav oftast väldigt 

konfliktfyllda då de möter många olika krav. Ett övergripande mål brukar vara en hög 

grad av samordning för att både kunna åstadkomma handling men likaså för att 

tillgodose de flesta av dessa krav, att ta hänsyn till alla krav är nämligen inte rimligt. 

 

Brunsson (2000) menar att koordination av olika personers agerande innebär att 

handlingsmöjligheterna minskar för de enskilda personerna. Innan en organisation kan 

agera måste mål sättas upp för beteendet från de olika individerna. På den minst 
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abstrakta och konkreta nivån består reglerna av standardprocedurer för att hantera 

återkommande situationer. För dessa standardprocedurer är det enkelt att utse roller 

vilket kan ses som en bredare ramverk inom vilken individen kan agera på ett sätt som 

passar bra med övriga individers beteende i organisationen. Roller kan vara 

underförstådda i en interaktion mellan människor eller väldigt väl specificerade i 

jobbeskrivningar. Flyvbjerg et.al (2003) menar att vid samverkan mellan den offentliga- 

och privata verksamheten är rollerna automatiskt inte klart definierade, vilket leder till 

att de måste definieras tydligt initialt i projektet. Ett tillvägagångssätt för att begränsa 

variationen av individuella beteenden är genom att påverka sättet som 

organisationsmedlemmarna uppfattar, tolkar och värdera händelser i sin omgivning, det 

vill säga se till att individerna delar ideologi (Brunsson, 2000). 

 

3.4 Samhällsekonomiska effekter  

3.4.1 Effekter av att bygga arenor   

Arenabyggnationer finansieras många gånger av skattemedel fastän de är privatägda 

samtidigt som intäkterna tillfaller ägaren. Siegfried och Zimbalist (2000) menar således 

att nästan alla städer får någon form av bidrag från den offentliga sektorn för att 

subventionera privata, vinstdrivande idrottslag som många gånger ägs av världens mest 

rikaste människor. Författarna understryker vikten av att känna till hur mycket arenorna 

finansieras för och hur leasingvillkoren ser ut för att kunna bedöma budgeteffekterna. 

Finansieras arenorna av den offentliga sektorn och om den finansiella bördan är 

betydande är risken att budgeten spricker.  

 

Baade och Dye (1988) har studerat de ekonomiska effekterna av arenor och menar att 

för att ta reda på om arenan ger något ekonomiskt bidrag eller inte måste den 

ekonomiska aktiviteten mätas före och efter arenans tillkomst. Författarna fann inga 

bevis för att arenor skapar några ekonomiska indirekta fördelar för kommunen, det vill 

säga byggnationen av arenor innebar inte att den kommunala ekonomiska aktiviteten 

ökade. Författarna anser därmed att debatten kring arenor istället bör handla om de 

immateriella fördelarna som tillfaller skattebetalarna. Eckstein och Delaney (2002) 

menar att politiker istället för att argumentera för immateriella fördelar argumenterar för 

att arenabyggnationer skapar ekonomiska fördelar. Anledningen till detta omvända 

förhållande har att göra med att politikerna måste övertyga invånarna att skattepengarna 
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används till något bra (Eckstein & Delaney 2002; Delaney & Eckstein 2003). Eckstein 

och Delaney (2002) tror att arenaspråkare till allt större grad kommer att använda de 

immateriella fördelarna arenor genererar som argument för att få bidrag från den 

offentliga sektorn. De immateriella fördelarna är nämligen svåra att mäta och därav 

svåra att argumentera emot.  

 

Harvey (2011) beskriver arenans immateriella fördelar och menar att när en stad 

investerar i projekt såsom arenor är det viktigt att i ett initialt skede skapa en attraktiv 

bild av staden. Projekten ska locka till sig andra typer av utvecklingsprojekt, metaforiskt 

talat som en magnet. Genom att vara attraktiv är tanken att skapa en fysisk och social 

bild av staden som kan vara med i framkant vid konkurrensen mellan städerna. Normark 

(2008) instämmer och menar att det finns ett behov av att marknadsföra en stad och att 

detta behov kommer öka i framtiden eftersom städers konkurrens ökar.  

 

Harvey (2011) menar att då många städer tänker likadant skapas många idrottsarenor i 

närheten av varandra, vilket tenderar att göra arenans framgång kortlivad. Författaren 

frågar sig därför hur många arenor det egentligen finns plats för. Konkurrensen mellan 

städer är tuff och städerna måste hela tiden vara innovativa samt investera och utveckla 

ett bra klimat för näringslivet, vilket kan göras genom att utveckla infrastruktur, ha 

tillgång till kvalificerad arbetskraft, skapa attraktiva bostadsområden och kulturliv 

etcetera (Harvey, 2011; Florida, 2005). Normark (2008) anser att marknadsföring av en 

stad kräver att staden uppmärksammas, det gäller med andra ord att sätta staden på 

kartan. Tan & Ma (2013) överensstämmer med Normark (2008) och tillägger att det är 

viktigt att infrastrukturen är distinkt för att kunna sticka ut och således få media att 

uppmärksamma staden.  

 

3.4.2 Effekter av att arrangera evenemang 

Enligt Massé (1962) och Irani (1997) kan det dröja några år innan samhällsekonomiska 

effekter blir synlig. Book och Carlsson (2008) menar att det blir allt vanligare att 

använda idrott som utvecklingsstrategi och att anledningen till detta har att göra med 

strävan att öka den ekonomiska tillväxten. Genom att vara värd för stora evenemang och 

bygga arenor så kommer staden, näringslivet och turismen att förbättras (Book & 

Carlsson, 2008; Lee, 2014). Plessis och Maennig (2011), Lee och Taylor (2005) samt 
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Nooij et.al (2013) är inne på samma linje och menar att stora idrottsevenemang på kort 

sikt leder till att en medvetenhet om värden för evenemanget uppstår, vilket kan 

resultera i ett bättre anseende av värden och därmed till ökad handel, turism och till att 

fler affärskontakter kan knytas så att fler investeringar uppkommer. Plessis & Maennig 

(2011) menar vidare att arrangera ett stort idrottsevenemang  förknippas med en positiv 

bild av värden. Däremot genereras inte några långsiktiga ekonomiska effekter av 

sportevenemanget för värden, men om de uppstår så är de i form av ökad tillväxt till 

följd av ökat lokalt självförtroende (Siegfriest & Zimbalist, 2000).   

 

Enligt Lee och Taylor (2005) och Smith (2009)  innehar ett stort idrottsevenemang även 

en symbolisk funktion i den meningen att evenemanget skapar spänning, stolthet och 

gemenskap. Nooij et.al (2013) instämmer med föregående författare men inkluderar 

även faktorer såsom ökad lycka och glädje samt ett ökat idrottsdeltagande. Arrangeras 

ett stort idrottsevenemang inspireras människor till att bedriva idrott, vilket i sin tur till 

en friskare befolkning och därmed till en ökad välfärd och sjukvårdsbesparingar. 

Jakobsen et.al (2013) håller med om att stora idrottsevenemang skapar stolthet, glädje 

till värden för evenemanget samt attraherar människor att bosätta i staden eftersom det 

byggs anläggningar för sport och kultur i samband med evenemanget. Dessutom medför 

stora idrottsevenemang att staden förknippas med att vara en idrottsstad (Siegfriest & 

Zimbalist, 2000) Jakobsen et.al (2013) och Siegfriest & Zimbalis (2000) understryker 

dock att dessa positiva effekter är svåra att mäta. Ett sätt att mäta de positiva effekterna 

är att kalkylera på intäkterna som generas från bland annat hotell, restaurang, 

biljettförsäljning och sändningsrättigheter (Ahlert, 2006). 

 

Mitchell och Stewart (2015) framhåller att värden för ett stort idrottsevenemang många 

gånger går med förlust finansiellt och drivkrafterna bakom att hålla i ett stort 

evenemang är oftast politiker. Ändå fortsätter städer och länder att vara värd för sådana 

evenemang, anledningen till detta har att göra med den medvetenhet och glädje som 

uppkommer, vilket politiker nyttjar för sin egen vinnings skull.  

 

Att arrangera ett stort idrottsevenemang som går runt ekonomiskt är enligt Book och 

Carlsson (2008) inte lätt alla gånger till följd av exempelvis svårbedömda kalkyler, hård 

konkurrens samt olika intressenter med motstridiga viljor. Lee och Taylor (2005) håller 
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med Book och Carlsson (2008) som menar att arrangemang av ett stort evenemang kan 

vara en dyr affär och tillägger att även budprocessen om vilken värdstad som ska 

arrangera evenemanget kostar pengar. Lee och Taylor (2005) betonar att det då är 

oerhört viktigt men svårt att ur ett lönsamhets- och ansvarsmässigt perspektiv generera 

intäkter så att värdstaden inte går med förlust. Mills & Rosentraub (2013) menar att en 

så kallad utträngningseffekt av turister kan uppstå. Författarna påpekar dock att 

huruvida effekten uppstår har att göra med vart idrottsevenemanget hålls, arrangeras det 

i en turiststad är sannolikheten större att en utträngningseffekt uppstår.   

 

Utifrån föregående text kan det konstateras att det finns en hel del negativa ekonomiska 

effekter av att arrangera ett stort evenemang. Book och Carlsson (2008) understryker 

därmed vikten av att inkludera andra aspekter såsom miljö- och sociala förutsättningar 

än enbart det ekonomiska perspektivet. Den sociala aspekten av arenor och stora 

evenemang hamnar många gånger i skuggan av de förväntade ekonomiska effekterna.  

 

Essex och Chalkley (2004) framhåller att för att göra stora sportevenemang 

framgångsrika, både gällande ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer, tenderar 

värdstäder att fokusera mindre på miljömässiga- och sociala konsekvenser för staden. 

Det är därmed viktigt att se till att det stora sportevenemanget genererar fördelar på lång 

sikt, vilket kan uppnås genom att inneha noggranna strategier för ekonomisk utveckling, 

infrastruktur, miljö och turism. Nooij et.al (2013) konstaterar att även om ett 

idrottsevenemang ska generera ett positivt ekonomiskt resultat är det viktigt att ha en 

god kostnadskontroll. Book (2008) betonar vikten av att kombinera stora evenemang 

med lokala idrottsanläggningar om staden ska kunna vara hållbar och konkurrenskraftig 

ur ett längre tidsperspektiv.  

 

Lagergren (2008) har dragit lärdomar från att vara värd för ett stort evenemang. En 

lärdom är att det är viktigt att våga satsa och tro på evenemanget samtidigt som det är 

viktigt att hålla tillbaka något och inte satsa allt. Att vara värd för ett stort evenemang 

förknippas många gånger med rädsla och det är därför centralt att förbise rädslan och 

istället våga satsa men även att hitta en god balansgång mellan dessa. En annan lärdom 

som kan dras är att det är viktigt att förankra ett intresse för evenemanget hos 

lokalbefolkningen. För det studerade evenemanget ville organisatören varken samarbeta 
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eller få hjälp att arrangera evenemanget av lokalbefolkningen. Detta ledde till irritation 

hos lokalbefolkningen, vilket i sin tur resulterade i att evenemanget upphörde.  
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3.5 Konceptuell modell  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3:2 Konceptuell modell 

Alpenberg och Karlsson (2005) har skapat en övergripande tentativ modell innefattande 

investeringar och dess påverkande faktorer samt analysområden. Modellen ämnar 

påvisa identifierade relationer och samband samt hur investeringar påverkats av externa 

och interna förhållanden. De olika relationerna och sambanden skapar tillsammans en 

helhet som betraktas som en grund för förklaringar och beskrivningar gällande 

företagens investeringspraxis. Den tentativa modellens struktur baseras på att 
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investeringar initieras och framdrivs i ett organisatoriskt-, kunskaps-, kapital- och 

ägarmässigt sammanhang. Det är sedan detta sammanhang tillsammans med företagets 

historiska bakgrund som influerar investeringsprocessen, det vill säga vilken investering 

som initieras, framdrivs och beslutas. Därtill påverkas även vad som motiverar olika 

investeringar samt hur investeringsanalysen går till. Påverkanssambanden är inte linjära 

utan dessa påverkar samtidigt som de påverkas av andra, antingen direkt eller indirekt, 

förhållanden och faktorer. Om dessa samband följs och jämförs mellan och inom de 

olika nivåerna kan mönster identifieras, vilket kan hjälpa företag med hur investeringar 

kan motiveras, vilka investeringar som ska väljas samt hur de olika faktorerna ska 

hanteras. Alpenberg och Karlsson (2005) benämner detta som investeringslogik. 

Företagens investeringslogik baseras utifrån verksamhetsnära överväganden snarare än 

finansiella överväganden. De finansiella överväganden ses istället mer som 

bedömningar av vad företaget klarar av rent finansiellt och ekonomiskt. Anledningen 

till detta är att företag betraktar investeringar som en del av utvecklingsprocessen utifrån 

ett strategiskt perspektiv. 

I modellen står investeringsprocessen, dess tillhörande beslutsdimension och olika delar 

i fokus, vilket av Alpenberg och Karlsson (2005) definieras som beslutslogik och 

investeringsanalys. Mer konkret handlar detta om huruvida företagen bör investera eller 

inte, vilka utvärderingskriterier och krav som nyttjas samt varför företagsledningen 

väljer att fastlägga kravnivåerna. Investeringsbeslutet har en påverkan på samtidigt som 

det påverkas av investeringsprocessen samt de strukturer och rutiner som används. 

Investeringsprocessen påverkas även av olika organisatoriska spörsmål såsom olika 

kompetensnivåer samt av ägare och ledning. 

 

Den mest betydelsefulla påverkansnivån är enligt Alpenberg och Karlsson (2005) 

marknadsförutsättningarna. I den innefattas leverantörer, kunder, produkter, strategi, 

historia, affärsidé och kompetens. Det som är av intresse är att analysera hur företags 

beslut och beslutsprocesser påverkas av trender och förändringar i de kontextuella 

faktorerna. När företag förverkligar strategier och affärskoncept kräver investeringar 

resurser av olika slag som baseras på finansiella och ekonomiska begränsningar som 

påverkar företaget.  
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För att studera ifall Arenastaden kan betraktas som en superinvestering jämför vi med 

Alpenberg och Karlsson (2005)s modell för hur superinvesteringar görs. 

Arenabyggnationer är oftast kommunala som uppstår i samverkan mellan privat- och 

offentliga aktörer och som ofta motiveras av samhällsekonomiska effekter. Det kan 

därav tänka sig att andra påverkansfaktorer än ovan nämnda är aktuella för Arenastaden.  
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4. Empiri 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt om Arenastaden bestående av sekundärdata från en 

revisionsrapport av Ernst & Young samt av dokument från kommunen. Därefter 

presenteras primärdatan vilket består av resultat från de semi-strukturerade 

intervjuerna som utfördes med åtta intervjupersoner. Avsnitten för primärdatan är 

indelade efter de olika intervjupersonerna.   

 

Nedan följer en karta över Arenastadsområdet och de olika arenorna och hallarna. 

Därefter följer en beskrivning av de olika arenorna och hallarna på området. 

 

 
Bild 4.1: Egenkonstruerad bild baserat utifrån broschyr om Arenastaden i Växjö  
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4.2-4.15: Egenkonstruerade bilder baserat utifrån broschyr om Arenastaden i Växjö 
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Nedan följer en sammanfattning av Arenastadens organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4:16 Organisationsbild 

 

4.1 Dokument och revisionsrapport 
4.1.1 Vision Arenastaden 

Arenastadensområdet ska inte bara klassas som ett område för idrottsutövare utan ska 

även verka för samarbete med Linnéuniversitetet och näringsliv. På så vis kan idrotten 

möta akademin och vardagen vilket medför att idrottare och idrottsledare 

vidareutvecklas (Växjö kommun, 2015c). Arenastadens övergripande vision är att i en 

stadsbebyggelse med ledorden attraktiv, modern, hållbar och funktionell, vara ett 

möjligheternas prestationscentrum för idrott, evenemang, utbildning och ledarskap. Den 
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övergripande visionen syftar till att resultera i framgångsrika möten mellan människor 

med olika kunskap, idéer och erfarenhet. 

 

Arenastadens idrottsliga vision syftar till att skapa ett område där idrott prioriteras samt 

där idrott och utbildning uppfattas som attraktivt. På detta sätt kan Arenastaden både 

nationellt och internationellt kännetecknas som ett centrum för utbildning, utveckling 

och träning där idrott och akademi kan fungera tillsammans. Vidare kan Arenastaden 

ses som ett område där sportens behov av träning och match förenas med regionens 

idrottsupplevelser och landmärken. Den idrottsliga visionen är dessutom att arenastaden 

ska förknippas med goda idrottsliga förebilder samt med service, miljötänkande och 

säkerhet för idrottsutövare, åskådare, ledare och personal (Växjö kommun, 2015b). 

 

Arenastadens målsättning är stärka investeringens finansiering och att driva fram dess 

genomförande, vilket kan realiseras med kompletteringar av kommunala byggnader. 

Arenastaden ska arbeta utifrån devisen ”Växjö – Europas grönaste stad” och ska därmed 

konstrueras med höga krav på miljöeffektivitet och stadsmässig gestaltning. 

 

4.1.2 Samverkan mellan aktörer 

För att Arenastaden ska bringa framgång både för Växjö stad och idrotten krävs en 

samverkan mellan intressenterna vad gäller gemensamma aktiviteter och utrymmen. 

Dessutom krävs enighet och samverkan gällande mässor och evenemang. Trots 

samverkan är det viktigt att de individuella idrottsföreningarna kan utveckla sin 

kärnverksamhet och att förutsättningarna för att bygga anläggningar är oberoende av 

varandra (Växjö kommun, 2015b) 

 

4.1.3 Initiering av Arenastaden 

Under våren 2009 upprättades en dispositionsplan mellan idrottsföreningarna och Växjö 

kommun där det fastställdes att kontor och bostäder samt nya idrottsanläggningar skulle 

byggas på en yta av 300 000 kvadratmeter. Enligt överenskommelse mellan Växjö 

kommun och idrottsföreningarna fastställdes att idrottsanläggningarna skulle ägas och 

drivas av föreningarna, medan kommunen skulle ansvara för Arenastadens övriga ytor. 

Till följd av avtalet parterna emellan skapade Östers IF, Växjö Lakers, IFK Växjö 

varsitt fastighetsbolag som ansvarade för byggnation och drift av idrottsföreningarnas 
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respektive arenor. Växjö Vipers och IBK Vöikers gick tillsammans och bildade ett 

gemensamt fastighetsbolag. 

 

Kommunen står för finansieringen av arenorna enligt Växjö kommuns finanspolicy. 

Kommunen är således Arenastadens lånefinansiär och lånar därav ut pengar till 

föreningarnas investeringar och använder anläggningarna som pant och säkerhet. Den 

sammanlagda kostnaden för arenorna och hallarna har hittills uppgått till 594 miljoner 

kronor. Kommunen donerar dessutom årligen bidrag till fastighetsbolagen för att de ska 

klara av att betala amortering, ränta, driftkostnader och kapitalkostnader (Växjö 

kommun, 2015a).    

 

Startskottet för byggnationen av Arenastaden var den 5 maj 2010 (Växjö kommun, 

2015b). Ishockeyarenan var först ut med att byggas och i november 2010 stod Växjö 

Lakers träningshall klar. Ett år senare lagom till premiärhemmamatchen för Växjö 

Lakers kunde VIDA Arena invigas. Den sammanlagda investeringskostnaden för 

byggnation av VIDA Arena och uppköpet av is- och curlinghallen uppgick till 266 

miljoner kronor (Växjö kommun, 2015a). Myresjöhus Arena, den nya arenan för Öster 

IF, stod klar den 1 september 2012 (Växjö kommun, 2015b) till en investeringskostnad 

på totalt 204 miljoner kronor. En vecka senare stod innebandyarenan Fortnox Arena 

klar med en investeringskostnad på 69 miljoner kronor (Växjö kommun, 2015a). 

Arenan är unik i sitt slag och anses vara världens första moderna innebandyarena. Även 

friidrottsarenan Telekonsult Arena är unik i sitt slag då det är en inomhusarena med sex 

löparbanor (Växjö kommun, 2015b). Investeringskostnaden för Telekonsult Arena 

uppgick till 55 miljoner kronor (Växjö kommun, 2015a) 

 

4.1.4 Finansiering och ekonomi 

Arenastaden kan delas in i tre områden; kommunens kostnader för bland annat 

marknadsföring och projektledning; kommunens ansvar för mellanytor samt 

investeringar i arenabolagen. En helhetssammanställning av projektet med de 

ekonomiska konsekvenserna samt för budget och kalkyl har inte upprättats. En första 

budget upprättades 2010 för att projektet Arenastaden skulle kunna inledas. Den 

ekonomiska ramen som sattes initialt ökade under byggnationens gång för alla 

föreningar utom IFK Växjö Arena AB (Ernst & Young, 2014). 
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Att byggnation av arenorna skulle finansieras genom finansiell leasing, upplåning enligt 

borgen och/eller finanspolicyn, fastställdes av kommunfullmäktige 2009-08-25. Den 

ekonomiska ramen som fastställdes är utgångspunkten vid byggnation av arenorna och 

om anläggningarna byggs för kostnader som överstiger de ekonomiska ramarna ska 

driftbolagen bekosta mellanskillnaden. 

 

Alla föreningsbolag utom Växjö Lakers AB lämnade pantbrev i fastigheterna som 

säkerhet för lånen. Pantbreven har kommunen dock inte erhållit till följd av att 

fastighetsregleringen inte är färdigställd. Växjö Lakers AB har istället för pantbrev 

lämnat en säkerhetsöverlåtelse eftersom föreningsbolaget inte äger arenans mark. Det 

har även upprättats skuldebrev för alla fyra föreningsbolag (Ernst & Young, 2014). 

 

 

Bild 4:17 Investeringskostnader 

 

Ett krav från kommunens sida som finns i genomförandeavtalen är att bolagens egna 

kapital ska vara mellan 1-4 miljoner kronor, hur stort det egna kapitalet ska vara beror 

på hur stora arenorna är.  När byggkreditivet betalades ut var kommunens krav på det 

egna kapitalet ännu inte uppfyllt (Ernst & Young, 2014). Eftersom bolagen inte levt upp 

till kommunens krav på det egna kapitalet erhöll kommunfullmäktige den 23 april 2013 

en skrivelse om hur arenabolagen hade eller planerade att uppnå kraven. I skrivelsen 

visade det sig att både Fotbollsfastigheter i Växjö AB och Växjö Lakers Fastighets AB 

hade uppnått kraven men att Växjö Innebandy Arena AB och IFK Växjö Arena AB för 

att kunna uppnå kraven räknade med ett överskott (Ernst & Young, 2014). 
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Respektive driftsbidrag har fastställts av kommunfullmäktige. Driftsbidraget består av 

både bidrag för befintliga arenor som är avsatta för underhåll, hyra samt drift jämte 

kostnader för övertagen personal, samt bidrag för de nya arenorna  innehållande bidrag 

för underhåll, drift och kapitalkostnader. Dokument om beslut angående driftsbidrag 

finns med tre föreningar. Enligt dessa går 3,0 miljoner kronor till IFK Växjö Arena AB, 

Växjö Lakers Fastighets AB erhåller 13,0 miljoner kronor och Fotbollsfastigheter i 

Växjö AB erhåller 8,5 miljoner kronor.  Dessa beslut är fattade i samband med 

genomförandeavtalen mellan kommunen och föreningarna. Ett liknande beslut finns 

inte för Växjö Innebandyarena AB då detta har reglerats i nyttjanderättsavtalet. 

Ersättningen för Växjö Innebandyarena AB uppgår till 2,0 miljoner kronor (Ernst & 

Young, 2014). 

 

Mellanutrymmena har en yta på  83 000 m2 och består av bland annat torg, parkering och 

planteringar. Mellanutrymmena har kommunen ansvar över och det finns en 

övergripande budget för kommunens investeringar i mellanytorna men några detaljerade 

budgetposter finns inte. Tekniska förvaltningen har däremot haft ansvar för projektering 

av markanläggningarna enligt ramavtal eller internt i förvaltningen (Ernst & Young, 

2014). Kommunchefen lämnade under augusti 2012 en skrivelse innehållande 

information om Arenastaden. I skrivelsen finns bland annat informationen att 

kostnaderna för mellanutrymmen nu beräknas till 42 miljoner kronor, istället för de 

tidigare budgeterade 27 miljoner kronor. Anledningen till detta anses vara att kalkylerna 

inte varit genomarbetade då projektet varit svårstyrt samt haft ett högt tempo. Likaså har 

det varit ett publikt område vilket krävt en högre kvalitet än ursprunglig budget. 

Kostnadsutvecklingen har likaså varit svår att följa då den ekonomiska rapporteringen 

som skett internt varit sen. Kommunchefen fått i uppdrag att analysera 

samhällsekonomiska effekter, någon redogörelse för detta har dock inte lämnats enligt 

Ernst & Young. Någon slutredovisning av projektet har inte skett då det finns delade 

meningar om Arenastaden kan anses färdigt för slutredovisning (Ernst & Young, 2014). 

Kommunen bekostar även Arenastadens verksamhet med 50 miljoner kronor per år. 11 

av de 50 miljonerna går till Arenastadens hyror medan 26, 5 miljoner går till 

fastighetsbolagen. Övrigt bidrag går till de kommunala anläggningarnas drift (Växjö 

kommun, 2015c). 
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Det har inte upprättats någon utförlig konsekvensanalys eller riskbedömning av 

projektledningen eller kommunstyrelsen inför Arenastadsbyggnationen. Det finns heller 

inte någon dokumenterad analys av vilka effekter projektet skulle kunna ge upphov till. 

Vissa röster i kommunen menar att de borde varit mer strukturerade och utfört 

konsekvensanalyser, andra menar att det inte hade haft någon påverkan på projektets 

fortsättning. Kommunen anser att dess risk är oförändrad om kommunen äger arenorna 

eller om arenabolagen står som ägare till dem (Ernst & Young, 2014).  

 

4.1.5 Fördelning av roller   

Under projektet tillsattes en styrgrupp bestående av en projektledare samt två 

kommunalråd. De sistnämnda ansågs politiskt ansvariga och fungerade som ett 

bollplank till allmänheten, kommunstyrelsen och projektet i sig. Dessa två beslutade 

också vilka beslut som skulle fattas i kommunstyrelsen. En stab tillsattes med tre 

grupper innehållande specialister inom bygg, avtal och finans. Projektledaren var 

delaktig i dessa tre, men efter en tid fasades staben ut. 2012 ändrades styrgruppen och 

bestod då av presidier från fritidsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunchefen. 

Projektledarens uppgift har varit att ta beslut i projektet samt att godkänna fakturor för 

nedlagda kostnader (Ernst & Young, 2014). 

 

Arenastaden har inte ansetts som ett projekt i bemärkelsen att en formell 

projektorganisation varit utsett där i förväg planerade möten har ägt rum och en 

utarbetad projektplan varit ett faktum, utan projektet kännetecknas av en informell 

struktur. Ansvaret för Arenastaden har legat hos kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden har däremot hanterat vissa frågor så som övergången mellan bolagen 

samt upprättat nyttjanderättsavtal. Nämnden har även studerat de ekonomiska 

konsekvenserna av förvaltningens förändringar, såsom föreningsbidrag, vilka har ökat 

successivt. Kommunikationen mellan fritidsnämnden och kommunstyrelsen har inte 

alltid fungerat optimalt, bland annat gällande städning, skötsel, el och 

vattenanläggningar (Ernst & Young, 2014).  

 

Det har varit mycket fokus på Arenastaden och information kring projektet har lämnats 

kontinuerligt till både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Information har 
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främst varit muntlig och möten med avrapportering av informell karaktär har skett 

mellan projektledning, politiskt ansvariga och kommunchef. Många möten har varit 

regelbundna men av informell karaktär utan protokoll eller minnesanteckningar. Mycket 

av den uppföljning som skett under Arenastadsprojektet finns inte diarieförd och kunde 

av Ernst & Young inte verifieras (Ernst & Young, 2014). 

 
4.1.6 Arenastadens avtal 

En del av investeringsprocessen för Arenastaden var att olika avtal upprättades mellan å 

ena sidan Växjö kommun och å andra sidan föreningarna och/eller de föreningsägda 

fastighetsbolagen. Den 4 januari 2010 tecknades ett samverkansavtal mellan Östers IF, 

Östers IF:s Service AB, IFK Växjö, Växjö Lakers Hockey, Växjö Lakers AB, 

Värendsvallens Fastighets AB och kommunen. Avtalet inbegriper  idrottslig vision, 

planerad byggnation, avgiftsförklaringar, planer, hantering av befintliga anläggningar 

samt ekonomiska utgångspunkter för drift och byggnation (Ernst & Young, 2014). 

Samma år tecknades ett genomförandeavtal mellan kommunen och föreningarna och 

eller deras fastighetsbolag. I avtalet beslutades om finansieringar av investeringar, 

ersättning och ansvar för anläggningarnas drift, reglering av upplåtelse av befintliga 

planer och mark samt plangenomförande såsom finansiering och hantering av 

gemensamma dagvatten och ytor. I avtalet beslutades att Värendsvallens 

Fastighetsbolag AB vilket numera gått samman med Växjö AB ska finansiera, anlägga 

och planlägga gemensamma ytor. Eftersom de gemensamma ytorna ansågs som allmän 

mark fastställdes att de skulle finansieras av kommunen och kommunstyrelsens 

exploateringsbudget. Ett ramavtal upprättades därav där ansvaret för de allmänna 

ytornas skötsel tilldelades kommunens tekniska förvaltning (Ernst & Young, 2014). 

 

Under slutet av 2012 och början av 2013 tecknade föreningarna ett 

nyttjanderättsavtal/hyresavtal med kommunen. Avtalet omfattar reglering av upplåtelse 

av arenor, reklamplatser, utrustning och särskilda utrymmen. Avtalet innefattar även 

reglering av ersättningen för kommunen att nyttja anläggningarna. Nyttjanderättavtalet 

har upprättats i syfte att kommunen ska kunna upplåta arenorna i andra hand samt till att 

reglera kommunens övergripande villkor vad det gäller nyttjanderätten (Ernst & Young, 

2014). 
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Östers IF:s Service AB och Växjö Lakers AB har särskilda åtaganden gentemot 

kommunen. De ska exempelvis löpande informera kommunen hur verksamheten på 

Arenastaden utvecklas och ifall arenabolagen misslyckas med detta åtagande finns 

sanktioner att tillta. Öster IF:s Service AB och Växjö Lakers AB har även tillsammans 

med kommunen upprättat en ägarklausul. Den innehåller åtaganden från arenabolagens 

sida vilken syftar till att säkerställa att föreningarna upprätthåller och fullgör sina 

skyldigheter gentemot kommunen. Växjö Innebandyarena AB och IFK Växjö Arena har 

varken upprättat några särskilda åtaganden eller ägarklausul med Växjö kommun. Växjö 

Lakers Fastighets AB och Öster Arena AB upprättade dessutom ett 

marknadsföringsavtal tillsammans med Växjö kommun där det står att bolagen ska 

marknadsföra och exponera kommunen i sina anläggningar. Vad marknadsföringen ska 

innehålla fastställs årligen av ett partnerskapsavtal (Ernst & Young, 2014). Övriga avtal 

som upprättades var ett anläggningsarrende med Växjö Lakers AB och ett 

samarbetsavtal med Östers Arena AB. Avtalet om anläggningsarrende tecknades 

eftersom Växjö Lakers AB arrenderar mark för att bygga och driva parkeringsplatser, 

träningshall och ishall. Detta till skillnad från övriga arenabolag som förvärvat marken 

från kommunen eller från kommunens dotterbolag. Avtalet reglerar bland annat 

arrendetid, arrendeavgift, ändamålet med arrendet, arrendeställets skick, uppsägning 

samt vissa skatter och avgifter. Samarbetsavtalet med Östers Arena AB tecknades år 

2013 mellan fritidsnämnden och Östers Arena AB och innehåller reglering för skötsel 

och drift av Tipshallen, Värendsvallen  och Arenastadens planområden.  

 

4.2 Intervju med projektledare 
 
4.2.1 Initiering av Arenastaden 

Den första gången en upprustning av området Värendsvallen kom upp på agendan var i 

slutet av 1990-talet då en motion lämnades till kommunfullmäktige. Det fanns redan då en 

stark politisk drivkraft, främst från några fotbollsfantaster i kommunfullmäktige, att göra 

något med det nedslitna Värendsvallsområdet. 2002 lades en plan från kultur- och 

fritidsnämnden fram, men som blev tvungen att läggas på is eftersom Växjö kommun hade 

dålig ekonomi. 

 

Efter två misslyckade försök med All Sports Biz och Steen & Ström hade främst den 

politiska viljan, men likaså en vilja från idrottsklubbarna att något skulle hända, blivit så 
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stor att det inte var någon diskussion ifall planerna på ett nytt idrottsområde skulle 

fortsätta eller inte. Likaså var Växjö Kommuns ekonomi kraftigt förbättrad och det 

fanns en stark tillväxt. Viktigt i beslutet av Arenastaden var att det fanns en stor politisk 

enighet utan ett enda överklagande. Projektledaren menar att det kanske fanns någon 

enstaka insändare med rubriken “Nu är det dags att satsa på skolan istället för på 

Arenastaden”, men överlag upplevde projektledaren att kommuninvånarna var positiva 

till satsningen. 

 

Runt 2009 började kommunen på allvar tänka på helheten och hur Arenastadsområdet 

skulle disponeras.  Projektledaren poängterar att det lades ned mycket tid inför 

byggnationen av Arenastaden eftersom ett sådant projekts planering är lång, det kan ta 

tio år från idé till dess att byggnationen är igång. Någon konkurrensanalys inför 

byggnationen genomfördes inte. Likaså utformades inte någon analys kring vart 

Arenastaden skulle vara placerad. Det var nämligen givet att det skulle komplettera det 

som redan fanns på området för att erhålla en större helhet. Den första analysen som 

konstruerades var enligt projektledaren våren/vintern 2009 då den första 

dispositionsplanen för området gjordes, i analysen fastställs hur området skulle 

disponeras rent ytmässigt. 

 

När det stod klart att Arenastaden skulle byggas var det viktigt att ha ett unikt koncept 

och  idéen om en “Arenastad” fanns redan i tankarna efter att samarbetet med All Sports 

Biz avslutades 2004. Deras planer bestod bland annat av att bygga ett område med 

arenor, köpcentrum, bostäder men när samarbetet mellan parterna upphörde bestämde 

kommunen sig för att investera i ett liknande koncept. Namnet Arenastaden användes då 

för första gången med ambitionen om att bli en ny stadsdel med bland annat bostäder 

och kontor, men där idrotten låg i fokus. Arenastaden sågs som ett unikt projekt som 

inte skulle påverka andra investeringar och inga andra investeringar fick stå tillbaka på 

grund av investeringsprojektet menar projektledaren. När det stod klart att Arenastaden 

skulle förverkligas besöktes och granskades enskilda arenor i både Sverige och Europa 

för att få referenser, idéer och kunskaper om hur en bra anläggning bör se ut och vilken 

kapacitet som skulle kunna vara lämplig för Växjö. 
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Inledningsvis i projektet var det en fotbollsarena som var mest aktuell men i takt med de 

idrottsliga resultaten blev en ishockeyarena istället intressantare. När planerna tog 

fastare form i början av 2009 var således turordningen för byggnationerna, hockey, 

fotboll och friidrott. Det skulle dröja knappt ett år innan det blev aktuellt med en 

innebandyhall. Innebandyförbundet var väldigt drivande i frågan eftersom det inte fanns 

någon särskild innebandyarena utan idrotten spelades oftast i allmänna sporthallar. 

Kommunen hade ett ledigt område till för ytterligare en arena så när Vöikers och Vipers 

kontaktade kommunen var det ett lätt beslut att ta i kommunen då det löste problemet 

med den lediga ytan samt gjorde Arenastaden mer komplett som område. 

 

Efter att beslut om Arenastaden tagits i kommunfullmäktige augusti 2009 fortskred 

projektet i snabb takt. Projektledaren upplever att många runt omkring inte kan förstå 

hur investeringsprojektet lyckades fortskrida på ett sådant smidigt sätt och med ett sånt 

engagemang på bara tre år, från 2009 till 2012. Han menar att de sex första åren innan 

byggnationerna påbörjades har lärt dem mycket. 

 

Under planeringstiden fanns olika  krav från kommunens sida. Dels ställdes krav på 

energieffektiva lösningar, men även på att trämaterial skulle användas i så stor 

utsträckning som möjligt.  Detta har lönat sig då bland annat Telekonsult arena är 

certifierad som Green Building och har fått pris av EU. Vidare pågick inför 

byggnationerna en jämställdhetsdiskussion då det var viktigt att skapa arenor för både 

tjejer och killar, projektledaren betonar att det är viktigt att öka bredden. Arenastaden 

har möjliggjort att fler kan vara idrottsaktiva. Idag är det drygt 4000 ungdomar som har 

sin dagliga verksamhet på Arenastaden. Föreningarnas medlemmar har likaså ökat med 

20-25 procent sedan Arenastaden började byggas. 

 

Innan Arenastaden byggdes genomfördes inga specifika studier på vilka 

samhällsekonomiska effekter projektet skulle genera. Projektledaren menar dock att den 

allmänna bedömningen var att en stor samlad och bred satsning skulle ge positiva 

samhällsekonomiska värden och ökade möjligheter till att arrangera stora arrangemang. 

Det diskuterades även kring det faktum att fler anläggningar skapar större 

förutsättningar för att åstadkomma positiva effekter än en enskild anläggning. Att 

arenorna ligger samlat har bland annat resulterat i en fördel för de olika föreningarna 
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eftersom de kan dra nytta av varandra. Vidare resonerades kring att all byggnation 

genererar arbete vilket i sin tur resulterar i sysselsättning och skatteintäkter. 

 

Likaså diskuterades det att genom de här anläggningarna skulle finnas möjlighet att 

arrangera fler och betydligt större evenemang än tidigare. Dam-EM 2013 skulle 

exempelvis inte kunnat arrangeras ifall inte Myresjöhus funnits. Många landslag har 

dessutom varit och spelat på Arenastaden. Dessa evenemang resulterar i sin tur till att 

folk konsumerar i Växjö. Därtill sågs det unika Arenastadsupplägget som ett sätt att 

marknadsföra Växjö. 

 

4.2.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Att kommunen blev bank åt fastighetsbolagen är ett relativt ovanligt upplägg i svenskt 

sammanhang enligt Projektledaren. Detta kan uppfattas som ett riskfyllt 

finansieringsupplägg: 

 

Vi hade ältat ärendet år efter år /…/ och /…/ viljan att det skulle hända 

något var så stark att /…/ man såg detta som en lösning på att det 

verkligen skulle bli något och man var beredd på de risker det skulle 

innebära. 

 

Redan vid millenniumskiftet fanns en vilja från kommunen om att inte stå som ägare till 

anläggningarna. När det stod klart att ny finansieringslösning var tvunget att hittas 

kvarstod kommunens önskan om att inte stå som ägare. Enligt projektledaren var 

idrottsföreningarna nöjda med den finansieringslösning som valdes eftersom de under 

tiden med All Sports Biz och Steen & Ström känt att de suttit på “åskådarläktaren” och 

inte aktivt fått delta i diskussionerna. Det var främst Växjö Lakers som uppvisade ett 

starkt intresse av att äga sin arena. De övriga tre idrottsklubbarna såg dock en fördel i att 

“komma med på tåget”. De ville ha en ny arena och hade de inte sagt ja till 

finansieringsupplägget hade inte projektet genomförts på samma sätt eller på sådan kort 

genomförandetid. En annan finansieringslösning som diskuterades lite vagt var att 

respektive fastighetsbolag skulle låna hos sin egen bank. Då hade kommunen dock 

tvingats bli borgenär vilket resulterat i att banken hade blivit en mellanhand mellan 
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föreningen och kommunen. Detta ansågs inte fördelaktigt ifrån kommunens sida 

eftersom de önskade ha en direktkontakt med idrottsföreningarna.   

 

4.2.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Att projektet hade många olika aktörer menar projektledaren inte försvårade projektet 

till en alltför stor grad eftersom det under tidigare år byggts upp en stark vilja att 

åstadkomma någonting. Projektledaren betonar att det i slutet av 2009 inför 

byggnationen av Arenastaden fanns en drivkraft att “alla skulle med”. Det drevs från 

kommunens sida på att det skulle kännas som ett samverkansprojekt mellan de olika 

parterna. Projektledaren tillägger att ansvaret mellan de olika aktörerna var tydligt 

uppdelat. 

 

Många delar i processen styrdes av kommunstyrelsen genom dess kommunalråd och 

projektledare. Anledningen till detta var att kommunen ville ha god insyn och kontroll i 

projektet då de stod för utlåningen och därav hade pant i anläggningarna. Eftersom 

möjligheten till att kommunen blir ägare av anläggningarna finns ville kommunen ha 

kontroll över vad som byggdes. Föreningarna hade varken vanan eller kompetensen till 

att vara fastighetsägare, vilket resulterade i att kommunen krävde att respektive förening 

skulle anlita en professionell projektledare. Projektledaren uppmärksammar på att 

Arenastadens anläggningar indirekt kan betraktas som kommunala anläggningar då 

fastighetsbolagen kan ses som ett kommunalt bolag. Men eftersom de inte är 

kommunala bolag behöver de inte följa kommunala regler och kan därför undvika regler 

såsom lagen om offentlig upphandling. För de respektive huvudarenorna låg ändå 

ansvaret hos de olika fastighetsbolagen. De upprättade förfrågningshandlingarna 

tillsammans med projektledaren och infordrade anbud på totalentreprenader. Anbuden 

utvärderades och förhandlades och när allt köpslående och avtalsvillkor klargjorts 

skrevs kontrakt. Ritningar kompletterades av entreprenör och byggstart bestämdes 

liksom datum för färdigställande. 

 

Under byggtiden av de olika arenorna genomfördes täta säkerhetsmöten och en mängd 

byggmöten där de löpande frågorna dryftades och klargjordes. Viktigt för investeringen 

var att den genomfördes i stor enighet samt att den politiska uppbackningen och insynen 
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var mycket god. Projektledaren framhäver att hela projektet präglades av god stämning 

och smidig hantering. 

 

4.2.4 Ekonomiska beräkningar 

Inför utformningen av respektive genomförandeavtal mellan Växjö Kommun och 

idrottsföreningarna upprättades en investeringskalkyl för respektive arena. För att kunna 

uppskatta dessa kostnader studerades bland annat likvärdiga arenor. Enligt 

projektledaren var investeringskalkylen en blandning mellan en drift- och 

investeringskalkyl där kostnadsposter radades upp och summerades. I 

investeringskalkylen fastställdes även nivå på respektive investering samt vad det årliga 

bidraget skulle vara. Lånet och det årliga bidraget godkändes slutligen i 

kommunfullmäktige. 

 

Projektledaren understryker att kommunen var mer insatt i kalkylen som gjordes för 

fotbolls- och hockeyarena eftersom det handlade om betydligt större summor. Någon 

speciell investeringsmetod användes inte men i vissa fall diskuterades 

återbetalningstiden. Överlag angående kalkylen menar projektledare att: 

 

Det var inte alltid så logiskt uppbyggt. Det var liksom hand till mun hela 

tiden /…/ kalkylen /…/ var inte komplicerad som gjordes i 

genomförandeavtalet. 

 

Kalkylerna fungerade som en ledstjärna i projektet men kunde inte upprätthållas i alla 

lägen. Det var dock viktigt att det inte togs för stora avsteg från kalkylen utan att det 

ungefärliga resultatet blev som förutspått, vilket även var fallet i projektet. 

Projektledaren anser att de extra investeringskostnaderna beror på att det tillkom 

utrustning som inte inkluderades i kalkylerna. Både Växjö Lakers Arena AB och 

Fotbollsfastigheter i Växjö AB behövde låna mer pengar än vad som ursprungligen 

fastställts vilket resulterade i en fyra procentig ökning av investeringskostnaden för de 

fyra stora arenorna (från 561 mkr till 585 mkr). Detta var enligt projektledaren högre än 

beräknat vilket hade sin grund i att mycket större områden iordningställdes. De 

kostnader som tillkom var sidokostnader, inredning, stolar och teknisk utrustning, vilka 

var svåra att beräkna. Enligt projektledaren blir det oftast ett par procent överkostnader 
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och projektledaren anser att Arenastadens kostnader är bra beräknade i jämförelse med 

andra projekt som oftast har betydligt högre överkostnader. Projektledaren betonar att 

de har fått väldigt mycket anläggningar för mycket måttliga kostnader i jämförelse med 

vad omvärlden åstadkommit: 

 

För knappt 700 mkr har vi skapat en helt unik idrottsstad där goda 

möjligheter till samordning finns tack vare de olika arenornas närhet till 

varandra. 

 

Projektledaren menar att en av anledningarna till att kostnaderna inte blev mycket högre 

än beräknat var att respektive förening hade duktiga projektledare. Att driftkostnaderna 

blev högre än förväntat kan förklaras med att byggnationen var mer omfattande och 

genomförandetiden mycket kortare, vilket projektledaren i sin tur menar beror på att: 

 

Analysen var kanske inte alltid sådär djup under den tiden. 

 

Att investeringskostnaderna ändå blev högre än förväntat berodde framförallt på att 

området ökade samt att investeringsprocessen påskyndades. Arenastaden hade kunnat 

byggas i flera etapper men det resonerades som så att det antagligen skulle blivit mycket 

dyrare i slutändan samt byggts sämre anläggningar. 

 

Det som kostade mer var nog det kommunala, det som vi inte kalkylerat så 

bra. Kostnaderna per enhet per kvadratmeter blev /…/ betydligt billigare 

än normalt men det blev sådana stora ytor. Genom att vi ville ha området 

så färdigt som möjligt i sin helhet så tog vi till /…/ betydligt större ytor 

/…/ Vi ökade egentligen från 40 000 till 80 000 kvadratmeter och det 

innebar att det kostade mer. 

 

Initialt i projektet, 2009, hade kommunen driftskostnader för idrottsarenorna inom 

Arenastaden på cirka 16 miljoner. I dagsläget är den årliga kostnaden cirka 47 miljoner. 

Projektledaren betonar dock att det inte fanns något att göra för att uppskatta 

kostnaderna bättre utan menar att det lätt dyker upp saker som inte har tagits med i 

beräkningen. 
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4.2.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Någon form av känslighetsanalys genomfördes inte då projektledaren menar att 

projektet löpte på i sån fart att det inte fanns tid till det. Vidare menar han att 

kommunen eller den som lånar ut alltid står inför en risk. Den diskussionen fördes lite 

vagt, men kommunen ville egentligen inte diskutera andra alternativ eftersom 

kommunen inte ville stå för ägarskapet. Det genomfördes inte några djupare analyser på 

detta men projektledaren understryker att det hade blivit dyrare ifall kommunen skulle 

genomfört investeringen själv. 

 

De ekonomiska och idrottsliga riskerna går hand i hand eftersom ifall det går sämre för 

idrotten resulterar det oftast ibland annat sämre publikintäkter. Enligt projektledaren är 

det därför en fördel att kommunen finansierar Arenastaden: 

 

Genom upplägget så kan kommunen göra tillfälliga så att säga 

hjälpinsatser. Hade det varit en bank så /…/ kan inte fastighetsbolaget 

betala lånet så förfaller lånet i princip mot en bank om inte kommunen går 

in och löser. Nu kan vi så att säga, eller att kommunen kan säga att, okej 

vi slirar lite på amorteringen. Det finns ju liksom lite möjligheter med den 

här relationen som gör att man får på något sätt får ta goda år och dåliga 

år och hoppas att de jämnar ut sig över tiden. Men det är självklart svårt 

på 30-40 år. 

 

Projektledaren menar att den idrottsliga risken till viss del glömdes bort i stunden: 

 

Det var möjligt att euforin kring att vi i takt med att vi byggde de här 

arenorna så blev ju idrottslagen bättre och bättre /…/ Under resans gång 

gick alla upp i sina elitserier /…/ det var liksom en sån positiv känsla av 

det här, ja, här bygger vi något som förvisso kostar pengar men samtidigt 

så visar ju idrotten ett väldigt fint resultat. Så kanske /…/ man / …/ lite 

ibland glömde att idrotten går ibland bra och ibland dåligt. Och det är 

egentligen inget kommunen kan styra, vi kan inte göra Öster bättre än vad 

de är, men /…/ det är klart att vi är glada om det går bra. 
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En risk vilken kan kopplas till Arenastadens initiering var att finansieringsavtal skrevs 

mellan respektive förening och Växjö Kommun då föreningarna inte hade några pengar 

initialt men var tvungen att betala arkitekter och konsulter för att göra 

förfrågningshandlingarna som kommunen förskotterade. Detta innebar en risk ifall 

projekten inte hade blivit av eftersom kommunen då fått stå för kostnaden, men 

eftersom alla arenor byggdes ingår den kostnaden i investeringskostnaden och betalas 

därför tillbaka till kommunen. Angående den ekonomiska risken gällande 

idrottsföreningarnas betalningsförmåga av lånen menar projektledaren att: 

 

Det är svårt att veta.. det beror nog på de idrottsmässiga resultaten /…/ 

där finns en viss osäkerhet i det här när man jobbar mot idrottsbolag. 

 

4.2.6 Upplevda uppkomna effekter  

Det finns en hel del positiva samhällsekonomiska effekter som uppkommit till följd av 

Arenastaden, vilket bland annat belysts genom kommunala studier samt av kommunens 

revisorer tillsammans med Ernst & Young. En samhällsekonomisk effekt är att det har 

arrangerats många internationella och nationella arrangemang vilka inte hade uppstått 

om det inte varit för Arenastaden. Många har även vittnat om att de gärna bosätter sig i 

Växjö eller kommer för att idrotta här tack vare de förnämliga förutsättningarna. 

Byggnationen i sig har likaså skapat flera hundra årsarbeten under byggtiden och inom 

området arbetar idag drygt hundra personer, vilket är mer än en fördubbling sedan 

projektet startade. Projektledaren menar vidare att projektet också stimulerade 

idrottsprestationerna och ledde till att såväl hockeyn, fotbollen och innebandyn tog sig 

upp till sina elitserier. 

 

En ytterligare effekt av Arenastaden är att det kommer många idrottslag och idrottare 

för att hyra in sig i de topp-moderna anläggningarna eller i träningsgymmet High 

Performance Center (HPC). Att kunna hyra ut dessa delar resulterar i ekonomiska 

fördelar för arenorna. Det är dessutom många som arbetar på Arenastaden idag vilket 

också skapar skatteintäkter. Projektledaren anser således att kommunen inte bara ger 

driftbidrag utan får även en del tillbaka. 
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Projektledaren menar att Arenastaden var en strategisk viktig investering för Växjö 

Kommun då det etablerades en helt ny stadsdel i Växjö. Fokus för “staden” är idrotten 

men snart är även bostäder och kontorsutrymmen en realitet på området. Under 

Arenastadens initiering fanns en medvetenhet om att det byggdes många arenor runtom 

i Sverige. Men eftersom Arenastaden var unik i jämförelse med andra städers 

arenabyggnationer fanns ingen oro för konkurrens utan projektledaren tror att det är 

detta fenomen som gjort att Arenastaden blivit så känt, uppmärksammat och uppskattat. 

Projektledaren anser att Arenastaden var ett lyckat projekt eftersom det kunde 

genomföras till en så kallad “småländsk kostnad”. Vid frågan på vad som varit de 

största positiva effekterna av Arenastaden menar projektledaren att det är att alla parter 

varit så engagerade och positiva i projektet, vilket har skapat en positiv bild av staden 

och likaså ökat samverkan mellan idrottsföreningarna. Arenastaden har också 

uppmärksammats i hela landet för sina anläggningar, vilket delvis märks då det under 

de senaste fem åren varit drygt 500 studiebesök med över 10000 deltagare. Växjö 

Kommun har haft vissa mål de strävat efter att uppnå. Ett av dessa har varit att bli årets 

idrottsstad, vilket uppnåddes 2013 och enligt projektledaren är det tack vare 

Arenastaden.   

 

De negativa effekterna av byggnationen menar projektledaren är att det finns 

ekonomiska risker med projektet eftersom kommunen står som finansiär. Likaså kan en 

negativ effekt vara att idrotten inte alltid är framgångsrik, vilket likaså skapar risker. 

Det har inte uppstått några negativa effekter för andra kommunala verksamheter då det 

fortsatt har skett kommunala investeringar i samma takt som förut. Inga andra 

kommunala investeringar har fått stå tillbaka på grund av Arenastaden. 

 

4.3 Intervju med kommunchef  
 
4.3.1 Initiering av Arenastaden 

Anledningen till varför det investerades i Arenastaden var på grund av att de befintliga 

fotbolls- och hockeyarenorna var gamla och efter ett antal visionsträffar på 

arenastadsområdet var alla kommunpolitiker överens om att området behövdes 

utvecklas. Växjö har alltid varit och har levt på att vara en idrottsstad. Drivkraften var 

helt enkelt att skapa förutsättningar för idrottsföreningarna att utvecklas samt att 

marknadsföra Växjö kommun. Andra investeringar i exempelvis äldreomsorg eller 
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skolomsorgen valdes inte medvetet bort till följd av investering i Arenastaden. Det 

fanns inga alternativa investeringar som var aktuella då utan kommunen var villig att 

investera i idrotten istället för att väga det mot alternativa investeringar. Sen var Växjö 

kommuns ekonomi vid den tiden relativt god vilket medförde att kommunen inte 

tvingades välja mellan investeringar. 

 

För att få inspiration till hur investeringen skulle genomföras studerades andra arenor 

både i Sverige och i Europa. Det var viktigt att arenorna skulle vara moderna och 

effektiva och det var därmed viktigt att finna de bästa egenskaperna i varje arena som 

studerades. Till följd av att andra arenor studerades kunde det även fastställas vilka 

insatser som var nödvändiga för att arrangera stora evenemang såsom melodifestivalen. 

Utöver studiebesök på andra arenor gjordes inte någon djupare analys kring omvärlden. 

Istället växte investeringen fram under tidens gång och saker som upptäcktes efter hand 

löstes efter hand. Det gjordes inte heller någon konkurrensanalys men kommunchefen 

var inte orolig över det faktum att många städer byggde arenor. Kommunchefen 

resonerade som så att konkurrens är stimulerande och för att hålla jämn takt med 

konkurrenter måste Växjö satsa. Samtidigt påpekar kommunchefen att Växjö särskiljer 

sig från sina konkurrerande städer genom sitt unika koncept med Arenastadsupplägget 

där flera arenor byggdes på samma plats. 

 

Inför byggnationen  diskuterades många samhällsekonomiska effekter men det gjordes 

däremot ingen djupare analys eller beräkning på effekterna. Kommunchefen anser att 

detta kännetecknar Växjö,  I Växjö finns en tro och det vågas satsas. Givetvis fanns 

flera modeller att använda för att beräkna effekterna men kommunchefen menar att det 

är svårt att göra modellerna trovärdiga. Däremot påpekar kommunchefen att det 

analyserades kring ökad aktivitet i Arenastaden men att den analysen underskattades då 

aktiviteten ökade mer än förväntat. 

 

Attraktionskraften i förhållande till en relativt stor investering diskuterades inför 

investeringen, skulle investeringen vara värt det? Kommunchefen betonar vikten att 

vara attraktiv så att företag kan finna kompetens och för att möjliggöra detta är det 

viktigt att en stad har en bredd. Växjö har förutom Arenastaden även Linnéuniversitetet 
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och nästa steg är att investera i kultur.  Genom att kommunen bildade Växjö Company 

fanns en stark tro på positiva effekter av hotellnäringen. 

 

Inför investeringen diskuterades de sociala och miljömässiga faktorerna av Arenastaden 

men ingen djupare analys utformades. En plan utformades exempelvis som bland annat 

innehöll trafikfrågor. Gällande de sociala effekterna gjordes även där en ytlig analys där 

det exempelvis diskuterades vilka typer av människor Arenastaden för med sig in på 

området. Hur ska kommunen hjälpa idrottsföreningarna att fånga upp rätt grupper? 

 

4.3.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Efter att Steen & Ström valde att inte förnya kontraktet togs nya tag och det bestämdes 

att arenainvesteringen skulle ske på idrottens villkor. En diskussion fördes med de större 

idrottsföreningarna om vilket ansvar de var villiga att ta. Kommunen var öppen för flera 

olika finansieringslösningar och konsulter presenterade flera alternativa 

finansieringsmodeller. Att investeringen behövde genomföras fanns inga  tvivel om, det 

gällde bara att hitta den optimala lösningen så att den kommunala investeringskostnaden 

kunde minimeras. Kommunchefen betonar nämligen att: 

 

Vi skulle göra det på ett småländskt vis vilket innebär att vi skulle göra det 

ekonomiskt. 

 

Så småningom växte en finansieringsmodell, som i stort sett var oprövad, fram om att 

varje idrottsförening skulle äga sin egen anläggning och att kommunen skulle låna upp 

pengar med kommunal borgen vilket innebär att räntan som fås är väldigt låg, 

kommunen lånade sen vidare ut pengarna till idrottsföreningarna. Investeringen var så 

pass omfattande att finansavdelningen arbetade heltid med den. Det fanns dessutom en 

särskild finansgrupp som under några år var tillsatt för att hantera investeringens 

finansiella upplägg.  Finansieringen av Arenastaden tas ur fullmäktiges budget men 

hanteringsmässigt ligger investeringen på kommunstyrelsen. Ansvarsfördelningen är 

densamma idag, bidragsmässigt ligger arenorna på kommunstyrelsens ansvar medan 

bidraget till idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet är tilldelad nämnden för kultur 

och fritid. 
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4.3.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Det var viktigt från kommunens sida att anlita professionella projektledare som kunde 

hantera byggprocessen, även om idrottsföreningarna är professionella föreningar 

betyder inte det att de kan bygga arenor. Fastän professionella projektledare anlitades 

var det viktigt för kommunen att bevaka sina intressen, detta gjordes genom att 

medverka på de många byggmöten som uppstod. 

 

Rollerna och ansvarsfördelningen mellan aktörerna blev ännu tydligare efter att första 

arenan byggts. Projektformen var oprövad men när väl hockeyarenan hade byggts blev 

arenan något av ett referensobjekt för resterande arenabyggnationer. Det var aldrig 

några större oenigheter mellan alla medverkande aktörer utan diskussionen som uppstod 

handlade om detaljfrågor såsom hur all trafik skulle hanteras. Dessa frågor uppstod 

framförallt i samband med stora evenemang som arrangerades på Arenastaden samtidigt 

som området var en byggarbetsplats. Fastän byggarbete pågick var resterande 

idrottsverksamhet tvungen att fungera under tiden och för att hantera alla aktiviteter på 

Arenastaden sattes en särskild organisation in där alla parterna träffades veckovis för att 

gå igenom alla typer av aktiviteter. Där diskuterades bland annat säkerhetsfrågor, hur 

trafiken leds samt hur de skulle stänga av trafiken. Även om resurser sattes in var detta 

en utmaning och parkering var särskild en fråga som debatterades. Kommunchefen 

betonar att det var en utmaning men att det var viktigt med kommunikation så att 

människor upplyses om vad som försiggår. 

 

4.3.4 Ekonomiska beräkningar 

Den ekonomiska kalkylen upprättades av idrottsföreningarna eftersom det var de som 

tog in anbuden. De var således idrottsföreningarna som skrev avtal med sina 

entreprenörer och idrottsföreningarna som förde alla diskussioner. Det var oerhört 

viktigt att Växjö kommun inte var inblandad i den processen eftersom det skulle leda till 

en diskussion kring lagen om offentlig upphandling. Att kommunen inte var involverad 

i anbudsprocessen var därav ett medvetet val. Trots att kommunen inte granskade 

anbuden fick de ändå information om vad som pågick och de hade full insyn i 

idrottsföreningarnas agerande. Kommunchefen påstår däremot att kommunen inte 

försökte undvika lagen om offentlig upphandling utan att det istället handlade om att 

idrottsföreningarna bör betraktas som vilket privat företag som helst och bör därav inte 

beröras av lagen om offentlig upphandling. 
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Fyra gånger om året redovisar idrottsföreningarna hur deras ekonomiska läge ser ut och 

om hur deras eget kapital utvecklas, utifrån det gör kommunen en bedömning av 

idrottsföreningarna och hitintills har de relativt väl hanterat amorteringar och ränta. 

Öster IF har haft ekonomiska svårigheter eftersom de i sitt avtal räknade med att befinna 

sig i superligan och få in TV-intäkter utifrån det. De fick därför ett ytterligare 

driftbidrag på två miljoner år 2014 av kommunen. Idrottsföreningen har dessutom 

upprättat ett avtal med Växjö DFF om att nyttja huvudarenan för att få in ytterligare 

intäkter samt för att öka aktiviteten på Arenastaden. Kommunchefen understryker att 

beroende på Öster IF:s idrottsliga framgångar kommer kommunen kontinuerligt föra en 

diskussion om hur idrottsföreningen klarar sig. Likaså innebandyföreningen har haft 

ekonomiska svårigheter eftersom hela deras upplägg bygger på att dagtid hyra ut 

hallarna till friskolor, men eftersom friskolorna haft en negativ trend har föreningens 

intäkter reducerats. De var således tvungna att hitta andra finansieringslösningar och de 

kunde inte låta kommunala skolor nyttja hallarna eftersom det inte ger någon 

ekonomisk vinning. Växjö Lakers och IFK Växjö har inte haft samma ekonomiska 

problem. Friidrottsföreningen är relativt stabila då de inte i samma utsträckning är 

beroende av sponsorintäkter. 

 

Vidare skrevs kalkylräntan som användes in i avtalen med idrottsföreningarna. För att 

avtalet inte skulle gynna idrottsföreningarna adderades en halv procent på den procenten 

föreningarna fick låna för. Investeringskostnaden för Arenastaden blev 3-4 procent 

högre än förväntat vilket kommunchefen anser är acceptabelt då det inte är många 

projekt som på en liknande tidsperiod klarat den marginalen. Att investeringen ändå 

blev högre än beräknat berodde bland annat på att både Östers IF och Växjö Lakers 

valde att bygga en restaurangdel samt att kostnaden för mellanutrymmena blev högre än 

förväntat. Det var nämligen arenorna som var i fokus vilket medförde att 

mellanutrymmena kom något i skymundan och kommunchefen menar att de var dåligt 

projekterade. 

 

Dålig projektering ger alltid merkostnader för då missar man saker och 

ting, man gör det för enkelt för sig, man gör en överslagsberäkning som 

blir lite av en glädjekalkyl. 
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Dock understryker kommunchefen att investeringskostnaden för mellanutrymmena inte 

avvek avsevärt och att det nästintill var omöjligt att projektera fram eftersom arenorna 

växte fram efter hand och därmed uppstod behovet av mellanutrymmena fortlöpande 

under byggnationens gång. 

 

Driftkostnaderna för anläggningarna har inte ökat i förhållande till beräknat men 

däremot har driftkostnaderna för mellanutrymmena ökat till följd av att behovet 

underskattades. Snöröjningen och sommarunderhållet ökade exempelvis med två 

miljoner kronor än förutsett. Även om mellanutrymmena var svåra att projektera menar 

kommunchefen att ifall projektet genomförts idag skulle han se till att 

mellanutrymmena projekterades bättre. Eftersom alla kostnader inte inkluderades initialt 

erhölls tilläggsbeställningar på entreprenaden istället, vilket blev dyrare än om allt 

inkluderats i beräkningarna initialt. Utöver mellanutrymmen var upplägget optimalt och 

kommunchefen anser att det var bra att både större och mindre entreprenörer anlitades. 

Byggarbetarna kanske inte tjänade enorma summor på att bygga Arenastaden utan 

menar att arenabyggnationerna var ett prestigebygge och fungerade som referensobjekt 

för deras framtida byggnationer. 

 

Det kan uppfattas som att fördelningen av det ekonomiska bidraget mellan de olika 

idrotterna inte är rättvis. I fördelningen av bidraget vägs idrottsföreningarnas 

betalningskapacitet in så det är ingen rättvisediskussion eftersom det inte går att 

konstruera en rättvis beräkning, istället handlar det om rena förhandlingar. Däremot är 

det inte så att det ekonomiska bidraget enbart gynnar idrottsföreningarna på 

Arenastaden utan tack vare investeringarna fick skolor tillgång till både en friidrott- och 

innebandyarena och likaså blev allmänhetsåkning möjlig. Arenastaden har även lett till 

att ungdomsverksamheten på området har ökat. 

 

Det är väldigt viktigt att verka för att arrangera stora evenemang och kommunen har en 

särskild professionell organisation som arbetar med detta, vid namn Växjö 

Company.  De bevakar exempelvis via Riksidrottsförbundet, fotbollsförbundet och 

ishockeyförbundet alla evenemang som ska komma till Sverige. Kommunen har 

dessutom en särskild person i Växjö Company som enbart arbetar med att arrangera 
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idrottsevenemang. Växjö Company är ett företag kommunen är delägare i samt fungerar 

som medfinansiär till. Det är väldigt få evenemang på ren kommersiell basis som går 

runt ekonomiskt utan det krävs kommunala insatser, framförallt om det  handlar om 

stora idrottsliga världsmästerskap.   

 

4.3.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Kommunchefen betonar att det inte går att ställa för många krav på idrottsföreningarna 

men framhåller att det fördes mycket diskussioner kring risker med att investera i 

Arenastaden. Exempelvis huruvida föreningarna var kapabla att driva anläggningarna 

och skapa organisationer. Det fördes även en diskussion om vilka idrottsföreningarna 

planerade att anlita, vilket var till för att hjälpa föreningarna att skapa professionella 

organisationer. Därtill fick idrottsföreningarna redovisa vilka som skulle sitta i 

föreningarnas styrelse samt vilka som skulle vara ansvariga för projektet. En risk menar 

kommunchefen är att föreningarna inte orkar med att hantera arenainvesteringen på 

frivillig basis. 

 

Den största risken som finns med Arenastaden är att kommunen får tillbaka 

anläggningarna.  Eftersom kommunen har säkerhet på alla fastigheter innebär det att 

ifall Arenastaden går i konkurs återgår området till att vara under kommunal regi vilket 

innebär att kommunen får tillbaka alla lånen. Det diskuterades då hur kommunen ska 

hantera ett sådant scenario och lösningen blir då att kommunen hyr ut arenorna till 

idrottsföreningarna igen. 

 

4.3.6 Upplevda uppkomna effekter 

Investeringen i Arenastaden skiljer sig gentemot andra kommunala investeringar. 

Upplägget är helt annorlunda i och med att kommunen lånar ut pengar till bolagen som 

bygger, vilket kommunen normalt sett aldrig gör. Utöver det lånar kommunen ut pengar 

på samma premisser som om det vore vilken kommunal investering som helst. Men 

konceptet att låna ut till ett fastighetsbolag som ägs av en idrottsförening vilken i sin tur 

bygger en arena är i princip unikt med undantag för några mindre idrottsanläggningar 

som byggts på samma sätt.  Det finns egentligen inga andra områden som bygger på att 

låna ut pengar till den andra parten utan det måste i så fall vara en föreningskoppling. 

Den här typen av upplägg kommer således inte förekomma för andra kommunala 

investeringar så Arenastaden kan inte ses som en normbildare enligt kommunchefen. 
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Kommunchefen resonerar däremot som så att: 

 

Idrott är en attraktion som drar mycket folk, besöksnäring, företag osv. Så 

jag tycker att det är en av de mest strategiska satsningar man har gjort på 

länge för attraktionen. 

 

Gällande de upplevda samhällsekonomiska effekterna uttrycker kommunchefen det som 

så att det ena ger det andra, att det investerades i Arenastaden gjorde att det även 

investerades i annat. Detta har kommunchefen fått bevisat genom sina många träffar 

med näringslivet som menar att Arenastaden haft en enorm  betydelse 

ur  attraktionskraft-, rekryterings- och kompetenssynpunkt. Förutom attraktionskraften 

skapades en enorm stolthet från invånarna i Växjö kommun. 

 

Arenastaden är en stor investering förknippat med flera risken men kommunchefen 

understryker att investeringskostnaden inte är gigantisk. Kommunchefen tillägger att det 

borde ha investerats i flera idrotter i Arenastadskonceptet. Kommunchefen anser dock 

att om alla idrotter inplanerats från början hade byggnationen antagligen tagit längre tid. 

Istället menar kommunchefen att om arenaprojektet skulle göras om på nytt skulle 

projektledningen varit något starkare och mer sammanhållen eftersom: 

 

Att lägga lite pengar på en projektorganisation kan vara gult värd i slutet. 

 

Eftersom projektledningen var svag fick saker och ting lösas efter hand och resurser 

togs in när en fråga uppstod. Detta har varit en lärdom inför andra stora investeringar. 

Till investeringen i Sandvik 3 sattes en väldigt stor projektorganisation in, likaså 

gällande investeringen i nya stationsområdet. Projektledningen för Arenastaden byggde 

nämligen på tre nyckelpersoner och kommunchefen menar att om något skulle inträffa i 

ett sådant läge är det en skör organisation. Dessutom missdömdes det utomstående 

intresset av Arenastaden, det har varit mycket studiebesök och till följd av 

missbedömningen fanns en brist på resurser. Kommunchefen poängterar dock att fastän 

det var överraskande var det även positivt att intresset var så pass högt för Arenastaden. 
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4.4 Kommunpolitiker A 

 
4.4.1 Initiering av Arenastaden 

Kommunpolitiker A menar att den process som idag resulterat i Arenastaden började 

med en motion från moderaterna på 90-talet vilken behandlade att Värendsvallområdet 

borde utvecklas. Drivkraften bakom motionen var att Värendsvallen var ett populärt 

idrottsområde för kommuninvånarna och det var därför viktigt att området utvecklades 

till något bättre. Området byggdes omkring 1960-talet och var i dåligt skick och 

behövde därav rustas upp. Kommunen var positiv till idén om att rusta upp 

Värendsvallområdet men i det skedet hände inte något konkret, en diskussion hade dock 

fötts. 

 

När det 2009 stod klart att Arenastaden skulle byggas gjordes inga djupgående analyser 

inför byggnationen. Kommunen konstaterade dock att det var många kommuner som 

satsat på arenor under den senaste tiden. Enligt kommunpolitiker A ansågs detta inte 

vara något hinder för kommunen då arenabyggnationer går i cykler, många byggde 

arenor på 60-talet vilket innebar att nya arenor behövde byggas. Likaså konstaterade 

kommunen att det fanns ett växande idrottsintresse vilket motiverade byggnationen. 

Kommunpolitiker A kan däremot inte erinra sig om att det utformades någon annan 

analys, såsom en SWOT-, PESTEL- eller konkurrensanalys. 

 

Gällande miljöeffekter menar kommunpolitiker A att kommunen var glad att 

Värendsvallområdet, där Arenastaden skulle växa fram, låg centralt eftersom det 

möjliggjorde att cykel och gång kunde användas som transportsätt till arenorna. Likaså 

fanns krav på att besökarna skulle kunna ta bussen till arenorna. Gällande sociala 

förutsättningar var det viktigt att det var jämställt mellan tjejer och killar, vilket gjorde 

att det satsades på idrotter där båda var aktiva. 

 

Andra kommunala investeringar åsidosattes inte till följd av Arenastaden menar 

kommunpolitiker A. Hon menar att det istället, såhär i efterhand, kommit andra 

idrottsföreningar som sagt att de känner sig åsidosatta och också vill ha samma 

finansieringslösning samt få ökade resurser till sina idrotter. Initialt var kommunen 

överens om att det var fotbollen och ishockeyn som var intressant för nya arenor 

eftersom de redan fanns på Värendsvallområdet. Kommunpolitiker A menar att det 
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såklart är så att idrotterna får olika mycket resurser från kommunen, vilket främst 

grundas i hur mycket pengar föreningarna kan gå in med och satsa själva. Nu anser 

kommunen dock att det är kulturen som i framtiden står på tur. Arenastaden har vidare 

inte inneburit att investeringar i andra kommunala verksamheter har minskat. 

Kommunpolitiker A anser att detta varit möjligt då Växjö är en expansiv kommun. 

 

4.4.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Den valda finansieringslösningen där föreningarna står för ägandet och kommunen som 

lånefinansiärer menar kommunpolitiker A var önskvärd av flertalet anledningar. Från 

kommunens sida ansågs det viktigt att föreningarna, som var drivande i processen, var 

med och tog ansvar och risker samt att de fick sätta in eget kapital i sina arenor. Likaså 

ansågs att det var ett billigare sätt att investera i arenorna eftersom föreningarna inte löd 

under lagen om offentlig upphandling. Kommunen ansåg även att föreningarna hade 

bättre expertis gällande ägandet av arenorna än vad kommunen själv hade. 

Kommunpolitiker A nämner Vida arena som ett exempel där de byggt ut arenan i 

efterhand, vilket hade tagit betydligt längre tid om kommunen ägt arenan. 

Kommunpolitiker A anser att detta är viktigt men betonar att en viss negativ konsekvens 

kan uppstå: 

 

Särskilt elitidrott är ju business nu på ett sätt som kanske inte alla begriper och 

som gör att ibland är det korta processer från att man får beslut till att man ska 

ha det gjort. Det svåra i detta är ju liksom att det kan bli alltför stort fokus på 

eliten, att det som vi egentligen tycker är viktigast från kommunens sida att man 

har kvar bredden, att den får stå tillbaka för att föreningarna tjänar pengar på 

elitverksamheten och inte på det andra då. 

 

4.4.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Kommunpolitiker A menar att innan Arenastaden blev aktuellt var idrottsföreningarna 

inte nöjda med de tidigare lösningar som varit aktuella. Idrottsföreningarna hade 

tidigare haft en mer passiv roll vilket i samband med finansieringslösningen som valdes 

förändrades till en mer aktiv och drivande roll. Rollerna mellan de olika aktörerna var 

under byggnationen av Arenastaden tydliga. 
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Kommunpolitiker A menar att de oenigheter som fanns främst uppkom i samband med 

samarbetet med de externa aktörerna All Sports Biz och Steen & Ström. De hade ett mer 

kommersiellt syfte och idrottsföreningarna ansåg att det idrottsliga syftet fick för lite 

plats. Under Arenastadsbyggnationen fanns det inte mycket oenigheter mellan 

kommunen och idrottsföreningarna. De oenigheter som fanns var ekonomiska då 

föreningarna hade större ambitioner än vad kommunen ansåg att de hade råd till. 

Samarbetet fungerade annars bra: 

 

På något sätt hade vi gjort en resa där vi hade misslyckats ett par gånger och vi 

var liksom väldigt måna om att få till någonting bra och att jobba tillsammans, 

så det var inte /…/ jättemycket konflikter. 

 

De konflikter som uppstod reducerades genom täta möten mellan kommunen och 

föreningarna. Kommunikationen skedde främst från föreningarnas sida via ordföranden, 

vilket i vissa fall resulterade i att andra i föreningarna inte tyckte att de var informerade. 

Denna åsikt delades även av vissa i kommunen där bland annat kultur- och 

fritidsnämnden inte tyckte att de var tillräckligt informerade. Kommunpolitiker A 

framhäver att det är svårt med information när många är engagerade och det är därav 

svårt att få alla nöjda: 

 

Men jag tror att vi skötte det /…/ till 90 procent så bra som möjligt. 

 

4.4.4 Ekonomiska beräkningar 

Kalkylen gjordes utifrån vad de olika arenorna skulle kosta, vilket enligt 

kommunpolitiker A inte var intressant för kommunen eftersom de inte gjorde 

arenainvesteringarna. Det intressanta var istället driftskostnaderna samt hur mycket 

föreningarna skulle behöva låna och hur mycket de skulle klara av att betala själva. 

Även kommunfullmäktiges ramar för hur mycket de var villiga att betala i driftsstöd 

diskuterades. Det var främst den grova kalkylen som utfördes från kommunens håll. 

 

Kommunpolitiker A menar att kalkylen som utformades inte var lätt att göra och att det 

kostade mer än planerat. Ganska tidigt sattes en gräns i kommunfullmäktige vad 

kommunen var villig att betala, denna ändrades dock i ett senare skede. Däremot var 



 

 

 

77 

kalkylen viktig menar kommunpolitiker A, även om den inte upprätthölls fullt ut. 

Kalkylen ändrades kontinuerligt till följd av att investeringskostnaden ökade. Enligt 

kommunpolitiker A beror detta på att det tillkom kommunala kostnader, såsom 

kostnader för mellanutrymmena vilka hade budgeterats alldeles för lågt. Anledningen 

till den underskattade budgeten menar kommunpolitiker A är att det förut inte gjorts en 

liknande satsning samt att kommunen helt enkelt inte tänkt på allt som behövts göras. 

 

Att investeringskostnaden blev högre än förväntat resulterade således även i att 

driftskostnaderna blev högre än förväntat då de ökade investeringarna kostade mer att 

driva. Eftersom Öster IF har halkat ned en serie har de svårigheter att få in intäkter så 

det förs i nuläget diskussioner med föreningen om huruvida kommunen ska hjälpa 

föreningen eller inte. 

 

Kommunpolitiker A menar att ifall de varit hårdare mot de olika 

idrottsföreningarna  hade de möjligtvis kunnat uppskatta och hålla kostnaderna inom 

ramarna till en högre grad. Kommunen önskade exempelvis att de olika föreningarna 

skulle ha ett gemensamt gym och hade de varit hårdare mot föreningarna hade det 

kanske inte slutat med att föreningarna fått varsitt gym som är realitet idag. 

 

4.4.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Inför byggnation av Arenastaden diskuterades den idrottsliga risken, vilket är starkt 

kopplat till investeringsprojektets ekonomiska risk. Från kommunens sida menar 

kommunpolitiker A att de var väl medvetna om risken att idrottslagen kunde prestera 

dåligt idrottsmässigt och därav få det tuffare ekonomiskt. Kommunen var likaså väl 

medveten om att detta skulle resultera i att kommunen satte som “Svarte Petter” i 

projektet: 

 

I det fallet det händer att Öster inte spelar så bra fotboll så är det förmodligen 

skattebetalarna som får gå in. /.../ Vi var väldigt medvetna om det när vi gick in 

i det. 

 

I Öster IF:s fall har kommunen för att minska risken haft en ständig diskussion med 

föreningen, det har bland annat undersökts vilka alternativa intäktsmöjligheter som 
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finns. Trots dessa risker fick de inte särskilt stor plats inför byggnationen av 

Arenastaden: 

 

Där fanns en så stor vilja att göra detta nu /…/ man ville så mycket så 

man inte riktigt brydde sig om riskerna men kommunpolitiken visste 

väldigt väl om vad man gjorde. 

 

4.4.6 Effekter av Arenastaden 

Kommunpolitiker A menar att Arenastaden var en strategisk viktig investering för 

Växjö. Dels ur idrottssynpunkt men hon har också träffat många företag som med 

stolthet berättar om Arenastaden och visar upp det för både kunder och potentiell 

framtida anställda. Hon menar att det har varit ett bra sätt att marknadsföra Växjö på 

och hon har märkt att det finns ett stort fokus på Växjö. Kommunpolitiker A menar att 

Arenastaden förändrade från hur tidigare kommunala investeringar gjorts. Detta 

finansieringssätt har inte varit aktuellt för föregående kommunala investeringar. 

 

Den ovan nämnda finansieringslösningen har dock blivit aktuellt eller kommer bli 

aktuell inom en snar framtid med andra idrottsklubbar i kommunen. Från kommunens 

sida har det öppnat en dörr gällande att det inte behöver vara givet att det är kommunen 

som ska gå in och göra investeringen utan föreningen kan ta på sig det ansvaret. 

Upplägget kan ses som en normbildare då det finns andra aktörer med i projektet. 

Kommunpolitiker A menar dock att modellen inte kan tillämpas på vanliga kommunala 

investeringar så som förskolor, äldreboende och bostäder. 

 

Kommunpolitiker A menar att kommunen gällande Arenastaden fortfarande lever på 

nyhetens behag, det vill säga glädjen och stoltheten över området. Inför investeringen av 

Arenastaden gjordes inte någon djupare analys över potentiella samhällsekonomiska 

effekter av byggnationen: 

 

Jo, alltså på något sätt sa vi väl lite övergripande att det här är viktigt sätt att 

sätta Växjö på kartan som kan /…/ generera väldigt många positiv effekter på 

många olika sätt men inte någon djupare så analys. 
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Hon menar dock att det alltid finns vissa som är mer positiva än andra: 

 

Det finns många som säger att det här kommer dra folk till Växjö, alltså folk 

kommer vilja flytta hit, folk kommer vilja läsa här, företag vill etablera sig, vi 

kommer få mycket turister och /…/ som ska titta på fotboll och också idrotter, 

alltså också de som vill utbilda sig i elitidrott då. 

 

Kommunpolitiker A menar dock att det är svårt att sätta siffror på sådana effekter. Vad 

hon minns sattes aldrig dessa effekter på papper utan det handlade mer om 

spekulationer. Så här i efterhand menar kommunpolitiker A att det kan identifieras vissa 

positiva effekter av Arenastaden. En av dessa positiva effekter är att landskamper i 

fotboll har kunnat arrangeras då Myresjöhus Arena har vanligt gräs. Detta var en faktor 

kommunen tog hänsyn till inför byggnationen. 

 

Kommunpolitiker A menar att de största positiva effekterna av Arenastaden är att 

satsningen har blivit uppmärksammad av både idrottssverige och företag då det är en 

stor satsning med många olika arenor, vilket är unikt. Vidare menar hon att det är 

många som ser Arenastaden som en positiv tillgång för Växjö när de ska välja vart de 

ska bo. Den negativa effekten som kommunpolitiker A kan se är att Arenastaden kostar 

ganska mycket pengar i den kommunala budgeten. 

 

4.5 Kommunpolitiker B 
 
4.5.1 Initiering av Arenastaden 

Arenastaden var ett politiskt initiativ och startade egentligen redan på 90-talet med en 

motion från moderaterna om att kommunen var tvungen att göra något åt 

Värendsvallområdet. Kommunpolitiker B menar att den antogs mer eller mindre av alla, 

det var endast något parti som tyckte att det var en lite för stor satsning. Det fanns 

flertalet drivkrafter till att något behövde göras på området. Den första och starkaste 

drivkraften var att området Värensvallen var så nedslitet att hur det än vreds och vändes 

på det hela var något tvunget att göras. Den andra drivkraften vad kopplad till Växjös 

utveckling när regementet la ner. Då flyttade nya företag in på området, samtidigt som 

det byggdes handelsområde med bland annat City Gross och så vidare. Det var mycket 
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som hände på området, och mitt ibland detta fanns ett nedslitet område Värendsvallen. 

Något var helt enkelt tvunget att göras. 

 

Här startade själva processen men det tog tre försök innan kommunen lyckades 

åstadkomma något. Det fanns en politisk enighet som var helt avgörande för att det 

skulle lyckas. Men även föreningarna var engagerade och redan dagen efter att Steen & 

Ström dragit sig ur tog idrottsföreningarna Växjö Lakers, Öster IF och IFK Växjö 

kontakt med kommunen och tillsammans satte de sig ner för att diskutera fram en ny 

lösning. Det var då idén att kommunen långsiktigt skulle ta på sig ansvaret för själva 

området och att föreningarna skulle ta ansvar för sina respektive arenor kom fram. 

 

Trots flera diskussioner och olika synpunkter både i kommunen men också mellan 

kommunen och föreningarna enades slutligen och det blev inga överklaganden från 

kommuninvånarna. Kommunpolitiker B menar att det bland annat pågick en 

jämställdhetsdiskussion inför Arenastaden. Det var noga att det fanns 

idrottsanläggningar för både tjejer och killar. Likaså fanns det en stor diskussion kring 

vilka driftsstöd de olika idrotterna skulle få. Han menar vidare att kommunen är 

tämligen generösa gällande stöd till idrotten. Nu har kommunen dock valt att börja 

fokusera på kulturens sida. 

 

Nu är det dags för kulturens Arenastad brukar man lite skämtsamt säga. 

 

Andra investeringar har inte har satts åt sidan till följd av Arenastaden. Det finns de som 

uttrycker sig i likhet med ”Är det inte bättre ni satsar pengar på äldreomsorgen?”. 

Kommunpolitiker B tycker inte att det går att resonera på detta sätt då han är övertygad 

om att den här typen av infrastruktur tillsammans med den finansieringslösning som 

användes, ger något positivt till kommunen då det skickar signalen till företag och 

människor att Växjö är en bra plats att leva på. Detta ger Växjö en konkurrenskraft i 

kampen om invånare. I dagsläget ökar Växjö kommun med 1.000 invånare per år och 

kommunpolitiker B menar att för att det ska vara möjligt måste bland annat idrottslig 

infrastruktur finnas för att bibehålla attraktionskraften. Fler invånare leder således till 

ökade skatteintäkter för det kommunala kärnbidraget, det vill säga omsorg, skola och så 

vidare. Det hela går i en cirkel. Slutligen menar kommunpolitiker B att i jämförelse med 
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den totala kommunala budgeten är det inte mycket som läggs på Arenastaden, det är 40-

50 miljoner av en total budget på 4,3 miljarder. 

 

4.5.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Finansieringslösningen för Arenastaden är en ganska unik lösning. Arenastaden kan ses 

som en kombination mellan kommun- och föreningsdrivet. Kommunpolitiker B menar 

att denna finansieringslösning ger tre stora vinster. För det första erhålls ett enormt 

ansvarstagande och engagemang från föreningarna. Det andra är att föreningarna äger 

fastigheten och de har därav ansvaret. Skulle något krångla med arenan kan de inte gå 

till kommunen och klaga utan får lösa det själva. Den tredje vinsten, vilket är rent 

hypotetisk, men kommunpolitiker B är alldeles övertygad om att de har fått mycket mer 

idrottsanläggningar för de pengar kommunen lånat ut än om de hade byggt det själva i 

kommunal regi. Föreningarna kan åstadkomma mer i sina anläggningar då de kan göra 

smarta affärer och nå effektivare lösningar eftersom de inte lyder under lagen om 

offentlig upphandling. Hade Växjö Kommun byggt anläggningarna hade de inte kommit 

i närheten av de som finns där idag. De hade de byggt arenor som kunnat hantera det 

som är kommunalt ansvar, så som barn- och ungdomsidrott. Om kommunen hade byggt 

en ishall ifrågasätter kommunpolitiker B om anläggningen hade varit kapabel till att 

spela SM-final i ishockey. Satsningarna i anläggningarna har möjliggjort mycket för 

både elitlagen men även ungdomsidrotten har kunnat växa mycket till följd av de 

satsningar som gjorts. 

 

Kan föreningen själv ge någon lösning så att ett mervärde uppstår, det vill 

säga att man vill driva ett hockeylag i den absoluta elitnivån så är ju det 

något positivt. Så där är någon slags samhällsekonomisk nytta då. 

Differensen mellan om vi hade drivit och investerat hela själva, då hade 

det nog varit med anläggningar som bara hade kunnat förse med något 

slags breddidrottstänk. 

 

Kommunpolitiker B menar att han likaså upplevt ett starkt folkligt stöd för 

finansieringslösningen. För att följa upp hur det gick med byggnationerna under 

projektet utsågs två kommunalråd till direkt operativt ansvariga från politikens sida och 

de hade täta möten med föreningarna. Även nu när arenorna står färdiga bevakar 
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kommunen föreningarna med ett system för hur vi följer upp ekonomin och vilka 

ekonomiska muskler som finns för att klara av att betala det som ska göras. 

 

4.5.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Trots att det var en mödosam process med många människor inblandade så fungerade 

samverkan mellan de olika aktörerna i grunden bra menar kommunpolitiker B. Den 

interna kommunikationen och koordinering i den kommunala organisationen var ett 

stort arbete då flera enheter var inblandade; byggnadsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, tekniska förvaltningen samt kommunstyrelsen. Alla föreningar var 

likaså tvingade att träffa alla enskilda enheter för diskussion vilket också var tvunget att 

koordineras. Den interna kommunikationen och koordinationen var därav väldigt viktig. 

Under uppbyggnaden av de olika arenorna var alla föreningar så upptagna med sina 

respektive projekt att det varken fanns tid, kraft eller ork att samarbeta mellan de olika 

föreningarna. Det var ett väldigt stort åtagande de olika föreningarna tog på sig. 

 

Det fanns flertalet oenigheter under projektet gång menar kommunpolitiker B. Bara 

internt fanns det många diskussioner om vilken enhet som hade ansvar för vad. Då 

Arenastaden är en unik satsning som inte tidigare genomförts ställdes nya frågor som 

inte tidigare diskuterats i kommunen eller på de enskilda enheterna. Förutom detta var 

det även flera förhandlingar och diskussioner med de olika idrottsföreningarna. 

 

4.5.4 Ekonomiska beräkningar 

Enligt kommunpolitiker B fick Värendsvallområdet i det tidigare nedslitna skicket 

ungefär 20 miljoner i driftsstöd. Idag lägger kommunen ungefär 20 miljoner extra i drift 

till Arenastaden. Här finns det därmed en balansgång, de extra 20 miljonerna kontra det 

tillståndet området var i tidigare. Kommunpolitiker B är övertygad om att det är värt de 

extra miljonerna och att det är en åsikt han tror kommuninvånarna delar. Hade det 

nedslitna området varit kvar hade förmodligen kommunen ändå fått öka driftsbidraget 

för att ha upprustade anläggningar. 

 

Eftersom kommunen inte tidigare gjort en liknande investering var det svårt att 

uppskatta kostnaderna för det delarna kommunen var ansvariga för. Exempelvis hade de 

inte hundra gått igenom vad som skulle hamna på den kommunala budgeten, 

exempelvis inom den tekniska nämnden med uppsnyggning av gångstråk, belysning och 
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så vidare. Resan gick så fort att kommunen inte hann ställa sig in på olika kostnader 

som uppkom och som det inte hade budgeterats för. 

 

Men samtidigt kan man inte, oavsett om man driver företag eller om man 

driver en kommun så kan man liksom inte planera färdigt precis varenda 

liten mikrodetalj, då kommer liksom ingenting hända. Du måste ta beslut 

och få saker och ting att hända, så får man lösa problemen allt eftersom 

de uppstår./…/ Man bromsar investeringen, så det är lite så att det kan bli 

lite stökigt ibland men det får man liksom ta om det ska ske någon 

utveckling. 

 

4.5.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Angående risk och osäkerhet fanns det väldigt mycket överväganden och funderingar 

kring detta. En del tyckte att det var en lite för stor investering, annars var kritiken 

relativt liten. Risken var dock inget kommunen beräknade på. Kommunpolitiker B 

menar att det var alldeles för svårt eftersom risken är så starkt kopplat till de idrottsliga 

framgångarna. Risken som uppstått har kommunen nu fått uppleva då de fått ge Öster 

ett extra bidrag på två miljoner. 

 

Östers bekymmer vittnar väl om det här med risken. Vi var ju tvungna att 

backa upp de med två miljoner här för att de skulle kunna hålla arenan 

vid liv. /…/ Annars hade inte de orkat och då hade vi fått köpa 

anläggningen och då hade det blivit en kommunal anläggning, och det vill 

vi inte. /…/ Det är ju en principiell utgångspunkt från vår sida för vi vill 

ha den här principen att det är idrottsföreningen själv som driver och 

ansvarar och det vill ju föreningarna också. 

 

I värsta fall skulle det innebära att kommunen får ta över idrottsanläggningar värda flera 

miljoner där det kanske utövas någon slags ungdomsverksamhet. Och då är den 

förmodligen både för stor och för dyr för den verksamhet som bedrivs. Skulle det 

inträffa sitter kommunen med en risk då föreningen inte kan betala tillbaka lånet. 
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4.5.6 Effekter av Arenastaden 

Arenastaden ändrade hur tidigare kommunala investeringar gjort då det var ett helt nytt 

koncept med fyra krediter, en till varje förening. Detta var en lösning som tidigare 

endast gjorts i miniformat till föreningar ute på landsbygden, bland annat till 

fiberföreningar som har velat få fiberanslutningar i sina hus på landsbygden. 

Kommunpolitiker B menar att det kanske var därifrån fröet såddes till hur Arenastadens 

finansiering skulle se ut. I efterhand har denna finansieringslösning dock applicerats på 

ytterligare investeringar i idrottslig infrastruktur, bland annat till en fotbollsplan ute på 

Hovshaga. I dagsläget håller kommunen på att diskutera med ridsporten om en 

upprustning av ridanläggningar och kommunpolitiker B menar att det är mycket möjligt 

att samma finansieringslösning som vid Arenastaden kommer bli aktuell. 

 

Jag ser det som en arbetsmetod och den kan säkert tillämpas någon gång 

framöver, men det behöver inte betyda att man gör så varje gång, varje 

situation är unik på något sätt. 

 

Kommunen har från Arenastaden lärt sig att det krävs en mycket stor insyn i hur 

föreningarna har det från kommunens sida. Det ställer större krav på kommunen vilket 

gjort att de har två representanter från kommunstyrelsen som är ansvariga för projektet 

Arenastaden och följer upp det. 

 

Kommunpolitiker B anser att Arenastaden var en oerhört strategisk viktig investering 

för Växjö Kommun, då investeringen har resulterat i många positiva effekter. Inför 

investeringen diskuterades de samhällsekonomiska effekter inte särskilt djupt. De så 

kallade mervärdena som kunde skapas av att föreningarna byggde själva fanns dock 

med i hypotesen. Likaså såg kommunen möjlighet att kunna bygga fler bostäder i 

samband med Arenastaden vilket har varit ett mål för kommunen då det idag är svårt att 

få tag i en bostad i Växjö. 
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Det som vi har som en av målbilderna, för vi kallar ju det Arenastaden, 

och det är ingen slump att vi gör. /…/ Så är ju tanken att det här ska växa 

fram till att bli ännu mer en livfull stadsdel som inte bara har ett antal 

hockeymatcher, fotbollsmatcher och några friidrottstävlingar, några 

gymnastiktävlingar och lite innebandy. /…/ En levande, trevlig stadsdel 

egentligen. Och där har vi ju en målbild just med stadsdelen att det 

idrottsliga ska sättas i centrum men där vi också nu planerar att bygga 

bostäder, att det kommer i direkt anslutning företagsetableringar, man 

bygger kontor och sånt där, och då får du ju liv och rörelse på olika sätt.   

 

Kommunpolitiker B menar att både han och hans kollegor märker hur nöjda företag och 

anställda är över de idrottsanläggningar som finns och att detta faktiskt leder till att 

företag väljer att investera i Växjö. Detta leder i sin tur till nya arbetsplatser och därmed 

en ökad kommunalskatt som kommunen får tillbaka. Kommunpolitiker B menar att som 

ett exempel på en samhällsekonomisk effekt har Vida Arena hjälpt Lakers att nå toppen 

i hockeyn. Han märker att när Växjö Lakers spelade ishockey-finalen fick det en 

oerhörd exponering på Växjö som är guld värd. Kommunpolitiker B menar vidare att 

anläggningar har resulterat i att föreningarna kunnat omsätta mer. Detta har således 

resulterat i ökade skatteintäkter för kommunen. Som exempel på detta menar 

Kommunpolitiker B att bara Lakers isolerat kan ses som en plusaffär för kommunen, 

det vill säga att de betalar in mer skatt än vad kommunen lägger i driftsbidrag. 

 

De största positiva effekterna av Arenastaden är att det har förstärkt Växjö som 

idrottsstad och att det därav bibehålls och utvecklas något som är positivt, nämligen att 

ungdomar idrottar och att föräldrar tycker att det är bra samt att det skapar livskvalitet. 

Vidare är det ett stort marknadsfönster för Växjö med de stora anläggningar som har 

byggts. Likaså har Växjö blivit hyllad av många, bland annat media och andra 

kommuner. Det är många kommuner som kommer till Växjö för att kolla hur 

kommunen har gjort samt hur projektet har kunnat genomföras på ett lyckat sätt. 

Flertalet företagsetableringar har gjorts och kommer att göras tack vare Arenastaden 

menar kommunpolitiker B. Det kommer bland annat sannolikt att byggas ett 18-vånings 

Arenacenter med hotell, kontor och så vidare, vilket aldrig hade kommit till stånd utan 
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Arenastaden. Likaså är en positiv effekt det ökade turistnettot vilket bland annat 

kommer från ett antal konserter och kulturevenemang som varit i Vida arena. 

 

Några negativa effekter tycker inte kommunpolitiker B att han direkt kan se av 

Arenastaden. Om han ska peka på något är det de två miljoner extra i bidrag Öster har 

fått efter att de ramlat ner i seriesystemet, en negativ effekt kommunen inte räknat med. 

 

4.6 Ordförande friidrott 
 
4.6.1 Initiering av Arenastaden 

Hur det kommer sig att Arenastaden initialt växte fram är en gammal historia från 

kommunen efter två  misslyckade försök med externa parter. Efter dessa misslyckanden 

menar ordförande friidrott att drivkraften till att något skulle hända kom från 

föreningarna. Detta eftersom föreningarna började tröttna på att det inte hände något 

samtidigt när det fanns en uppbyggd förväntan. Lakers blev initialt den drivande 

föreningen och gick ihop med Öster och IFK Växjö. Tillsammans skrev föreningarna en 

skrivelse till kommunen där de erbjöd sig att bygga i egen regi med finansiering av 

antingen kommun eller bank, men att kommunen då var tvungna att ställa upp med 

driftsbidrag. Diskussionerna kom längre och till slut upprättades avtal mellan 

kommunen och respektive förening.  

 

Innan IFK Växjö byggde sin arena togs inte hänsyn till att arenor byggdes flitigt runt 

om i landet. Ordförande friidrott tror inte att det finns många kommuner som låter 

föreningarna investera så mycket pengar i bland annat teknisk utrustning, utan där är 

Växjö och Arenastaden unika. På sikt kan det däremot komma konkurrerande 

anläggningar men han menar att om en förening har etablerat sig och blivit en stor 

tävling med många duktiga friidrottare finns ryktet kvar och friidrottare väljer att 

komma tillbaka. Om det skulle dyka upp någon liknande friidrottsarena skulle det inte 

spela någon särskilt stor roll. Ordförande friidrott tror inte att kommunen heller såg 

konkurrensen som ett hinder utan fokus låg istället på att satsningen var bra för Växjö. 

 

För att ta hänsyn till miljön i Telekonsult Arena har IFK Växjö strävat efter en låg 

energiförbrukning, vilket de har lyckats med. Arenan är likaså certifierad enligt något 

som heter Green Building som är en EU-certifiering som erhölls föregående år för 
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Europas bästa idrottsbyggnad miljömässigt. Ordförande friidrott menar dock att de 

miljömässiga bitarna främst handlar om att det är billigare att driva arenan med låg 

energiförbrukning. Det handlar huvudsakligen om ekonomi, men det är positivt om 

ekonomin och miljön kan gå hand i hand. 

 

Gällande sociala effekter var det inte något föreningen diskuterade inför byggnationen, 

men ordförande friidrott menar att de i efterhand har kunnat urskilja några sociala 

effekter. Bland annat har de kunnat skapa fler verksamheter för barn och ungdomar, 

aktiva i föreningen har likaså ökat med 20 procent samt har de kunnat starta 

handikappgrupper för handikappade barn och ungdomar. IFK Växjö satsar stort på 

breddverksamheten och 99 procent av arenan används till barn och ungdomar. De har 

bland annat ett avtal med kommunen där alla Växjö kommuns grundskolor får vara på 

arenan hur mycket de vill gratis under dagtid. Det finns ett stort intresse och alla nya 

medlemmar gör att de nästan inte kan ta emot fler barn och ungdomar. 

 

4.6.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Angående finansieringslösningen som valdes menar ordförande friidrott att: 

 

I vårt fall var det såhär att hade vi inte velat äga hade det inte blivit byggt, 

kommunen hade inte velat bygga det. Då var man inne på det här 

konceptet, hade gjort klart med Öster och Lakers och hade vi sagt att nej 

vi vill hyra det av kommunen så hade det aldrig blivit något bygge tror 

jag, jag kan inte svära på det men jag tror inte det utan det var nog att 

antingen gör vi såhär eller så struntar vi i det va. Jag tror inte det hade 

blivit av. 

 

Ordförande friidrott menar att de lite var tvungna att “hoppa på tåget” om de ville ha en 

ny arena. Kommunen ville likaså inte heller göra något halvhjärtat utan ville få med sig 

alla föreningarna. Dock var föreningarna såklart tvungna att visa upp en realistisk 

budget på hur de skulle klara sig, även om kommunens vilja var stor lät de såklart inte 

föreningarna bygga exakt vad de ville menar ordförande friidrott. 
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4.6.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Under Arenastadsprojektet menar ordförande friidrott att ur föreningsperspektiv hade 

alla föreningarna ansvar för sitt eget bygge och tog sina enskilda beslut. Ansvaret för 

själva Arenastaden hade kommunen. Ordförande friidrott menar därav att ingen direkt 

behövde ta hänsyn till någon annan utan att rollerna var tydliga. Detta resulterade likaså 

i att det inte förekom särskilt mycket kommunikation under själva arenabyggnationerna 

utan var och en jobbade med sitt. Ordförande friidrott menar att det finns en önskan att 

samverkan mellan föreningar ska öka i dagsläget nu när arenorna står färdiga. Dock 

finns det redan ett gott klimat uppe på området, alla arenaägare och föreningar som äger 

arenorna träffas både informellt och formellt vid olika tillfällen och har en öppen dialog 

samt hyr ut både utrustning och arenorna till varandra. 

 

Några konflikter mellan de lika idrottsföreningarna tycker inte ordförande friidrott har 

funnits. Detta beror enligt honom på att var och en har sitt och är fokuserade på sin 

enskilda idrott. Likaså fanns det inga konflikter mellan kommunen och IFK Växjö. 

Samverkan där emellan fungerade oerhört väl, vilket är tack vare att både parterna 

följde de upprättade avtalen. De krav kommunen ställde på föreningarna var att de 

skulle hålla sin budget. Kanske inte specifikt med byggnadskostnaderna utan mer 

driftsbidragen och att föreningarna inte skulle komma om några år och vilja ha mer 

pengar. 

 
4.6.4 Ekonomiska beräkningar 

IFK Växjö får sina intäkter främst från de olika arrangemang de bedriver. Till skillnad 

från lagidrott är IFK Växjös intäkter inte beroende av hur det går idrottsmässigt, 

eftersom föreningen har i stort sett inga evenemang med inträde. IFK Växjös 

driftskostnader består främst av ränta, avskrivningar, uppvärmning, el och löner. 

 

Vid byggnationen av Telekonsult arena lånades det inga extra pengar till byggnationen 

utan IFK Växjö höll sin budget. Ordförande friidrott menar att anledningen till att de 

lyckades hålla budgeten var att de hade hårda förhandlingar med leverantörer samt att 

de endast köpte fasaden och tomten från Skanska för 38,4 miljoner istället för en 

totalentreprenad som oftast skenar iväg kostnadsmässigt. Därefter köptes det in saker 

efter hand när det upptäcktes hur mycket pengar de hade över och vad de hade råd till. 

Ordförande friidrott menar att kommunen dock inte var ovillig att låna ut mer pengar 
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om det behövdes. Det var dock viktigt för IFK Växjö att investeringskostnaden inte blev 

högre än budgeterat eftersom det också skulle inneburit att driftskostnaderna blev 

högre.   

 

Den ekonomiska kalkylen som genomfördes med kommunen gällande lån och 

driftsbidrag kom fram under hårda förhandlingar. Till en början ville inte kommunen gå 

med på IFK Växjös krav på driftsbidrag och då sa föreningen att de var tvungna att dra 

sig ur, vilket gjorde att kommunen ändå gick med på kravet: 

 

Men de hade ju inte tackat oss idag om vi hade gått med på en halv miljon 

mindre, idag hade vi stått på kommunkontoret var och varann dag och 

tiggt mer pengar utan vi var ju ärliga. 

 

Ordförande friidrott menar att den ekonomiska kalkylen som gjordes för Telekonsult 

arena bestod av en intäkts- och utgiftsbudget. Kalkylen var dock flummig eftersom de 

hade svårt att uppskatta kostnaderna. Exempelvis visste de inte vad uppvärmning 

kostade eller hur mycket personal som behövdes. Ordförande friidrott förde ett Excel-

ark där han la in olika kostnadsposter vilket ändrades under projektets gång. Dock såg 

han till att om en kostnadspost gick upp var en annan tvungen att minska. 

 

Kalkylen gjordes med en ränta på 3.03 % och avskrivningen var 3 %. Föreningen var 

noga med att de skulle amortera i samma takt som avskrivningarna, vilket de också har 

gjort, eftersom det innebär att de kan betala amorteringen med obeskattade medel. Trots 

att amorteringen skett som planerat har föreningen ökat från 0.5 miljoner till 2.5 

miljoner i eget kapital. Varje år har IFK Växjö tjänat pengar, vilket är för att kunna 

klara framtida investeringar. 

 

IFK Växjö har fastslagit att för att klara av budgeten kan de inte hålla på med 

förlustaffärer, vilket bland annat har gjort att de inte arrangerar stora internationella 

tävlingar då de kostar mer än vad det drar in. IFK Växjö menar att de märker av att det 

finns flera aktiva och stora idrotter i Växjö då konkurrensen om sponsorerna är tydlig. 

Ordförande friidrott menar vidare att de möter en svårighet att de inte är en lagidrott 

eftersom de då inte kan erbjuda exempelvis biljetter i utbyte mot sponsring. 
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Ska man sponsra IFK måste man nog känna att man stöttar en bra 

verksamhet, alltså som tar emot många ungdomar. 

 

4.6.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Osäkerhet och risk i att bygga en ny arena diskuterades i föreningen inför byggnationen. 

Ordförande friidrott menar att det var väldigt främmande för många att lilla IFK Växjö 

med en omsättning på tre miljoner skulle starta ett aktiebolag och äga en arena. Därför 

blev det en process att få alla i föreningen med på detta, men när de till slut var överens 

gick det ganska fort. Det fanns dock även tankar på att gå tillsammans med Öster där 

Öster skulle stå för att bygga både en friidrotts- och fotbollsarena där IFK Växjö skulle 

hyra friidrottsarenan. Detta var dock inte önskvärt från IFK Växjö då de kände att de 

aldrig skulle vara vinnare i en sådan situation. 

 

Någon känslighetsanalys för att beakta risken genomfördes inte: 

 

Nej, det gjorde vi inte. Alltså det är ju så att hade det kostat 60 miljoner 

här så hade jag väl fått sparken och så hade arenan stått här i alla fall. 

Jag tror inte det hade blivit värre. 

 

Ordförande friidrott menar att det inte finns någon risk för själva arenan. Om bolaget 

går i konkurs kommer arenan fortfarande stå kvar, skillnaden är att det blir kommunen 

som får ta över ansvaret eller måste ge föreningen större bidrag. 

 

4.6.6 Effekter av Arenastaden 

Ordförande friidrott menar att IFK Växjö har kunnat dra nytta av Arenastaden på 

flertalet vis: människor är intresserade av att komma till området, de kan nyttja 

exempelvis High performance center samt så är miljön väldigt idrottslig. Ordförande 

friidrott menar att många kommer hit på träningsläger och de kanske inte är beroende av 

en hockeyarena, men att det ändå är en stimulerande miljö för dem. 

 

Att Arenastaden var en strategisk viktig investering för Växjö Kommun är självklart för 

ordförande friidrott: 
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Ja, jag tycker det absolut och jag vidhåller ju till min död att det här inte 

kostar kommunen en krona egentligen mer än vad det kostade tidigare. 

För det drar in så mycket intäkter till, alltså skattepengar, och man hade 

alltså ganska höga kostnader för att hålla igång både ishall och 

Värendsvallen här tidigare som man har sluppit så det är en omfördelning 

av pengar det handlar om egentligen. 

 

Gällande samhällsekonomiska effekter diskuterades det inte särskilt mycket inför 

arenabyggnationen. Gällande Arenastaden som område menar ordförande friidrott att 

det där kunde konstateras att idrotten kunde hjälpa staden att växa, vilket det bevisligen 

har gjort då kommunen är inne i en expansiv period. 

 

Fokus låg istället på oron om föreningen skulle ha råd att betala sin hyra, då det fanns 

en oro kring hur mycket de stora evenemangen skulle generera i intäkter. De 

konstaterade dock att det inte fanns något liknande i Sverige, vilket har visat sig nu i 

efterhand då det är många som väljer att tävla i Telekonsult arena från hela landet. Det 

var viktigt att skapa en unik arena, vilket har setts som arenans framgångskoncept, det 

var tvunget att erbjuda något ut över det vanliga. Såhär i efterhand kan de konstatera att 

när de har sådana här evenemang besätter de vartenda hotellrum en helg i Växjö och 

Alvesta med omnejd och besökarna både äter och kanske shoppar när de är här i Växjö 

menar ordförande friidrott. Likaså menar han att även innebandyn har flera sådana här 

helger och även Öster samt Lakers, även om det oftast bara handlar om besök över 

dagen. 

 

Det är miljoner varje helg som rinner in i kassorna hos näringsidkare i 

kommunen. 

 

De största positiva effekterna av Arenastaden menar ordförande friidrott är för 

kommuninvånare eftersom det är ett väldigt bra sätt för kommunen att växa på. Han 

menar vidare att Arenastaden är en viktig del för att öka inflyttningen till Växjö, båda 

att det finns idrott att kolla på, men likaså att det finns idrott att utöva för barn och 

ungdomar. En ökad inflyttning leder således till att fler företag flyttar till Växjö, vilket 

leder till mer skattepengar och en mer välmående kommun. De negativa effekterna 
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menar ordförande friidrott är svårt att hitta. Han menar dock att det var enklare att få 

ekonomisk att gå ihop tidigare samt att arenan är ett åtagande för lång tid framöver 

vilket kräver hängivna personer i både klubben och bolagen även i framtiden. 

 

4.7 Ordförande innebandy 
 
4.7.1 Initiering av Arenastaden 

Ordförande innbandy menar att det fanns flertalet drivkrafter till byggnationen av 

Arenastaden, men att det framförallt handlade om att kommunen låg efter när det gällde 

investeringar i idrottsutrymmen. Innebandyn i Växjö hade inga egna hallar att vara i 

vilket resulterade i lite träningstid samt att föreningen inte kunde satsa på särskilt många 

ungdomar. Det fanns ingen hall i närområdet som kunde klara av innebandyn, varken 

idrottsligt eller säkerhetsmässigt. 

 

Att det skulle bli en innebandyarena blev aktuellt något senare än fotbolls-, ishockey- 

och friidrottsarenan. Innebandyföreningen var dock i samband med att avtalen 

upprättades med de andra föreningarna på jakt efter nya lokaler. Likaså fanns en 

diskussion med flera friskolor i Växjö där flera skolor var så pass illa ute att de fick hot 

från skolstyrelsen på grund av brist på idrottslokaler, detta gjorde att kommunen började 

vakna till. Från föreningens sida insåg de att om något skulle ske måste det göras 

tillsammans med skolorna. Då började föreningen titta på möjligheten med externa 

investerare där de kom väldigt långt. Detta ändrades dock till slut och föreningen 

hoppade på tåget med Arenastadsprojektet efter diskussioner om bland annat vart hallen 

skulle vara placerad och hur föreningen skulle göra med markytor och så vidare. 

 

Inför byggnationen av arenan diskuterades inte det faktum att det var många runt om i 

landet som vid tillfället satsade på arenor. Istället låg fokus på att kommunen låg så pass 

mycket efter och att det påverkade barn och ungdomars möjlighet att utöva innebandy. 

Det var viktigt att detta ändrades eftersom innebandyn var och är en sport som ökar i 

antal utövare. 

 

Inför arenabyggnationen togs hänsyn till sociala förutsättningar bland annat då 

föreningen såg en möjlighet för fler barn och ungdomar att utöva innebandy. Likaså är 

anläggningen mer handikappanpassad än vad kommunen normalt bygger, det får bland 
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annat plats med fler rullstolar under en match än vad som normalt finns.  För att vara 

miljövänliga är arenan till stor del byggd i trä och glas. Likaså menar ordförande att en 

anläggning som Fortnox Arena är väldigt energisnål i sig då det bland annat finns 

individer som sprider värme i arenan. 

 

4.7.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Gällande finansieringen var det initialt inte tänkt att föreningen skulle äga arenan utan 

att det skulle ligga i ett fastighetsbolag. Föreningen ändrade dock spår och gick senare 

med på den finansieringslösning som redan fanns med Arenastaden. Att det var 

föreningen och inte kommunen som byggde arenan var enligt ordförande bra då de fick 

en större kontroll över anläggningen. Arenan är designad tillsammans med svenska 

innebandyförbundet och alla säkerhetsbitar finns med, vilka kommunen normalt inte 

brukar bygga efter. 

 

Vår arena kostade 71 miljoner och när vi träffade Luleås kommun som 

ville bygga en kopia av den här så sa de att en sån här anläggning kan vi 

inte bygga under 120 miljoner när de hade gått igenom alla ritningar. 

Och jag tror att det här är en utav drivkrafterna från kommunens sida för 

att kommunen har praktiskt fått idrottsanläggningar till ett lägre pris för 

alla de här anläggningarna är byggda till lägre kostnader än vad 

kommunen hade satt. För den kommunala upphandlingen är inte alltid 

den billigaste. Och hur vi gjorde då var att vi hade människor som var 

vana med privat upphandling. 

 

4.7.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Ordförande innebandy menar att Arenastaden var ett experiment då inget liknande 

projekt tidigare genomförts i kommunen. Varje idrott var enligt honom väldigt klara 

med vad de ville ha och det kom lite pekpinnar från kommunen. 

 

Vad vi ställde för krav var på projektet som sådant, att vi skulle ha en 

anläggning där vi skulle kunna bedriva vår idrott. Och när det gäller 

investeringssumma och lånesumma var bestämt, jag menar då rullade det 

ju på. Kommunens krav på oss var ju att det skulle byggas en anläggning i 

det läget. 
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Då alla tillstånd och liknande var klara flöt projekten på bra. Föreningens relation till 

kommunen fungerade väldigt bra med regelbundna möten där representanter från både 

kommunen och föreningen var med. Ordförande innebandy menar att det inte fanns 

några direkta oenigheter. Det finns de som säger att samarbetet mellan de olika 

föreningarna nu kan bli bättre men ordförande innabandy tror att det tar en viss tid att 

köra in de olika anläggningarna. Fokus har varit att se till att anläggningarna ska funka 

vilket tar sin tid. Ordförande innebandy har dock märkt att samverkan mellan 

föreningarna har blivit och blir bättre med tiden. 

 

4.7.4 Ekonomiska beräkningar 

Intäkterna får föreningen främst genom uthyrning av arenan. Till friskolor har denna 

uthyrning varit hög och eftersom friskolorna har minskat i Växjö har detta påverkat 

föreningens intäkter negativt. Intäkter erhålls även genom driftsbidrag från kommunen, 

för tillfället pågår en diskussion med kommunen för att ändra detta bidrag till följd av 

den minskade uthyrningen till friskolorna. Enligt föreningens prognos kommer dock 

dessa intäkter öka igen i år. Föreningarna är hyresgäster i sina arenor vilket innebär att 

arenans ekonomi inte direkt går ihop med föreningens.  

 

Föreningen har märkt av att det finns många elitlag i närområdet när det kommer till 

sponsring, men det går ändå att få ihop menar ordförande innebandy. Föreningens nisch 

gällande sponsorer ligger i att ha företag som vill synas men som inte är beredda att 

lägga de stora summor som bland annat hockeyn kräver. 

 

Att investeringen i Fortnox Arena blev högre än vad föreningen budgeterat för beror 

enligt ordförande innebandy främst på att de fick en hel del kostnader för att det runt 

arenan finns många ledningar, vilket föreningen inte hade budgeterat för. Likaså blev 

den yttre fasaden en halv miljon dyrare än budgeterat till följd av materialet på arenan. 

 

Vi höll nog budgeten väldigt bra egentligen. Vi tog en dyrare stol där inne 

i arenan. Vi betalade lite mer för den tekniska elektroniska utrustningen, 

satsade lite mer på det. Men det låg nog ganska rätt ändå. 
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Ordförande innebandy menar att driftskostnaderna inte blivit större än vad de tänkt. 

Tumregeln för en liknande anläggning brukar vara att driftskostnaderna är ungefär 10 

procent av investeringskostnaden, vilket stämmer mycket bra för Fortnox arena. 

Ordförande innebandy menar dock att det initialt var svårt att uppskatta kostnader och 

intäkter för arenan då det inte fanns någon direkt motsvarande arena med liknande 

finansieringslösning att kolla på. Dock hade föreningen en benchmarkinganläggning i 

Karlstad som studerades där de tittade på kostnader och intäkter, vilket var till viss 

hjälp. 

 

Den ekonomiska kalkylen under arenabyggnationen menar ordförande innebandy främst 

bestod av byggpapper innehållande vad byggnationen skulle kosta. När byggnationen 

senare var igång reviderades kalkylen under projektets gång. Vid upprättandet av 

kalkylen hade föreningen bland annat hjälp av svenska innebandyförbundet samt 

människor i byggbranschen där framförallt ett danskt företag som jobbar med 

byggnation var delaktiga. De krav föreningen hade på anläggningen var att 

konstruktionen både skulle vara effektiv och kostnadseffektiv. Kalkylräntan satte till 

fyra procent i kalkylen. 

 

4.7.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Ordförande menar att det inte fanns någon betydlig risk för arenabyggnationen. Någon 

känslighetsanalys gjordes därför inte: 

 

För oss fanns det i konceptet som sådan inte någon idrottslig risk att vi 

skulle falla ned. /.../ Skulle inte vi spela i högsta ligan därinne skulle 

denna anläggning ändå användas för alla ungdomar och för lägre serier. 

Och skulle innebandyn mot all förmodan försvinna som idrott då skulle vi 

ägna oss åt andra idrotter. Då skulle det vara handboll eller något annat. 

Nej det finns ingen risk för det. 

 

4.7.6 Effekter av Arenastaden 

Ordförande innebandy menar att föreningen dragit nytta av konceptet Arenastaden, 

eftersom Arenastaden har dragit uppmärksamhet till sig samt då de olika föreningarna 

på området enskilt är uppmärksammade. 
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Arenastaden anser ordförande varit en strategisk viktig investering för Växjö kommun: 

 

Ja, nej, men jag tror att, att dels det här att /…/ lyfta idrotten är ju, i 

kommunen, alltså Växjö är ju ändå så att säga regionhuvudstad och vi har 

många kommuner runt om och vi ser ju också att vi drar folk från alla 

dessa kommuner. /.../ Det är ju någonting som kommunen vill, att 

kommunerna runt omkring ska känna Växjö som en knutpunkt så där har 

vi lyckats. 

 

De samhällsekonomiska effekter som diskuterades inför investeringen var främst att 

ungdomar både ska ha sin sociala och fysiska bit med träningen. Den största positiva 

effekten av Arenastaden är att det är något att samlas kring, att kunna samlas kring 

idrotten för ungdomarna. Ordförande innebandy tycker inte att det finns så många 

negativa effekter utan det är snarare en planeringsfråga då parkeringsytorna är för få, så 

det är mer praktiska problem. Ordförande innebandy menar även att idrotterna är för 

olika, vissa idrotter har mycket barn och ungdomar och andra inga alls. Likaså har det 

blivit mer uppdelat mellan killar och tjejer mellan olika idrotter. 

 

4.8 Ordförande ishockey 
 
4.8.1 Initiering av Arenastaden 

Ordförande ishockey menar att det var Lakers tillsammans med Öster och IFK Växjö 

som var drivande i processen till Arenastaden. Huvudargumenten för byggnationen av 

Arenastaden var att lokalerna var gamla samt att det fanns dåligt med 

träningsmöjligheter. Lakers hade även en önskan om att spela i en högre division och 

behövde därför en ny arena. 

 

Det faktum att många städer idag satsar på arenor ansågs inte som något hinder. 

Ordföranden ishockey menar att många städer hade ett behov av att rusta upp sina 

arenor till följd av att många byggdes på 60-70-talet och var slitna. Det var inget 

föreningen tog hänsyn till och de har heller inte agerat på något speciellt sätt för att 

möta konkurrensen mellan arenor.   
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Inför byggnationen av Vida Arena jobbade föreningen med att hitta en så energieffektiv 

drift som möjligt för att möta miljöeffekter. I efterhand har Lakers blivit mer 

miljövänliga då de har börjat köpa vindkraftel. Sociala aspekter som beaktades inför 

investeringen var att det krävdes mer isytor för alla i föreningen. Detta var ett av de 

huvudsakliga argumenten för byggnationen av Vida arena menar ordföranden. 

 

4.8.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Att Växjö Lakers själva skulle äga arenan sågs utifrån deras perspektiv som en 

möjlighet eftersom de ansåg att kommunen inte hängde med i deras utveckling. Även 

om det initialt inte sågs som det mest fördelaktiga sättet har ägarskapet gjort det 

betydligt enklare för föreningen att ta beslut. Det var likaså ett krav från kommunen att 

finansieringslösningen skulle se ut som den nu gör. 

 

4.8.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Ordförande ishockey menar att ansvaret fördelades som så att Lakers hade ansvar för 

projektet med Vida Arena. Ansvarsrollerna mellan kommunen och föreningen var 

tydliga och det fanns en bra relation parterna emellan. Relationen med kommunen 

fungerade utmärkt förutom vid diskussionen kring parkeringsplatserna då kommunen 

initialt inte ville att det skulle finnas utan Lakers fick kämpa för att det skulle finnas. 

Ordförande ishockey upplevde inga andra problem gällande kommunikationen mellan 

parterna. Lakers krav på byggnationen var inte alltid lätt att få igen. Kommunens krav 

på Lakers var dock tydliga: 

 

Vi skulle ha ett eget kapital om 4 miljoner kronor och föreningen skulle 

äga fastigheten till 100%. 

 

4.8.4 Ekonomiska beräkningar 

Arenans intäkter består av hyresintäkter som erhålls genom de upprättade hyresavtalen 

som finns. De totala driftskostnaderna uppgår till cirka 34 miljoner per år där 

kommunen bidrar med 18 miljoner av dessa. 

 

Den ekonomiska kalkylen hade en betydande roll under investeringens gång, eftersom 

det fanns en tydlighet i hur mycket föreningen skulle kunna betala i hyra över tid. Detta 

http://milj.kr/
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gjorde att föreningen kämpade för att hålla nere byggkostnaderna. För att upprätta 

kalkylen för arenan utgick Lakers från bygg- och driftskostnader för liknande arenor. 

 

De ekonomiska krav och kriterier som användes vid byggnationen fastställde 

föreningens ordförande som redovisade dessa för styrelsen, vilka sedan tog det slutliga 

beslutet. Kalkylräntan låg på 4 % och avskrivningar skedde enligt lag. Vid 

investeringen användes en hyrberäkningsmodell med avkastningskrav som 

investeringsmetod. Efterkalkyler på arenainvesteringen har följts upp kontinuerligt efter 

att byggnationen stått klar. 

 

Anledningen till att investeringen i arenan blev högre än vad det initialt budgeterats för 

menar ordförande ishockey beror på att elitlaget gick upp till högsta serien och därmed 

höjdes kraven och intresset. Detta eftersom Lakers fick ett högre publiktryck än 

budgeterat och föreningen såg då en möjlighet att öka intäkterna och förbättra 

ekonomin. Driftskostnaderna för arenan har likaså ökat i jämförelse med var det initialt 

budgeterades för vilket enligt ordförande ishockey beror på ökade investeringar, det vill 

säga ränta och avskrivningar. Att de kunde gjort något annorlunda för att uppskatta 

kostnaderna bättre anser inte ordförande ishockey: 

 

Nej, vi hade detta med oss hela tiden. 

 

Ordförande ishockey menar att ishockey är en sport som växer. De märker av en ökning 

i antalet aktiva ungdomar samtidigt som det finns ett stort intresse hos företag att 

sponsra föreningen. Anläggningen har inte enbart skapat bra möjligheter för elitlaget 

utan även ungdomarna har fått möjligheter de annars inte skulle fått. 

 

4.8.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Osäkerhet och risk diskuterades inför investeringen i styrelsen, men föreneningen såg 

inga andra möjligheter än att bygga arenan och hoppa på upplägget för Arenastaden. 

Risken som diskuterades var att elitlaget skulle kunna åka ur serien men då resonerades 

det som så att: 
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Möjligheten att skapa ekonomi att kunna stanna kvar övervägde till fördel 

för investering. 

 

4.8.6 Effekter av Arenastaden 

Ordförande ishockey menar att Lakers ännu inte dragit någon större nytta av konceptet 

Arenastaden, dock finns det stora planer inför framtiden som kan ge större nytta för 

föreningen. Vidare menar ordförande ishockey att Arenastaden var en viktig strategisk 

investering för Växjö Kommun: 

 

Tillsammans med universitetet är Arenastaden stadens framtid. 

 

Inför arenainvesteringen tog föreningen inte några samhällsekonomiska effekter i 

beaktning. Ordförande ishockey menar dock att kommunen diskuterade vissa 

samhällsekonomiska faktorer, så som marknadsföring av Växjö samt att skapa en glädje 

till kommuninvånarna. De största positiva effekterna av Arenastaden menar ordförande 

ishockey är att Växjö har blivit satt på kartan samt att kommuninvånarna känner sig 

stolta över Arenastaden. Han kan i dagsläget inte se några negativa effekter av projektet. 

 

4.9 Ordförande fotboll 
 
4.9.1 Initiering av Arenastaden 

Från Östers sida hade ett intresse för att något skulle ske på Värendsvallområdet varit av 

intresse under en längre tid. Under de senaste 20 åren hade idéer funnits om att förnya 

och förändra området och ordförande fotboll menar att föreningen varit på kommunen 

under en lång tid för att få en förändring på området. Kommunen tog sen själva tag i 

detta och insåg att något behövde göras då området var slitet. I början av 2000-talet 

studerades olika alternativ och efter två misslyckade försök vände sig kommunen till 

föreningarna. Anledningen till detta var att kommunen ville få projektet förverkligat 

samtidigt som de ville hitta en billigare lösning än vad Steen & Ström budgeterad för 

(cirka en miljard), men som ändå levde upp till förväntningarna. 

 

Drivkrafterna i projektet var en kombination mellan kommunpolitiker och föreningarna. 

Öster har drivit att det behövs nya moderna arenor för att de ska kunna utvecklas och 

Lakers drev att de behövde en arena för att kunna bli en elitförening. Kommunen insåg 
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även att om de skulle vara i framkant vilket de har varit under 15-20 års tid samt då 

kommunen hade en vilja att utveckla staden så krävdes det satsning på allt från 

infrastruktur, bostäder, skolor och äldreomsorg, men även idrott och kultur. När det blev 

klart att Öster skulle bygga Myresjöhus Arena använde föreningen FIFA och UEFAs 

reglemente som grund för hur en matcharena skulle se ut. Därefter lämnades anbud för 

en totalentreprenad och av förslagen valdes ett lite billigare alternativ med mycket trä 

och glas som material. Det som var avgörande för att Myresjöhus Arena byggdes när 

det byggdes och inte något år senare var att de ville vara med i ansökan till Dam-EM 

och behövde därav en arena som kunde hålla UEFA:s krav. 

 

Gällande sociala aspekter är det viktigt för föreningarna att ungdomarna har en stad de 

trivs i där de har nära till förebilder. Föreningen har idag inget eget damlag men har ett 

nära samarbete med damlaget Växjö DFF. Anledningen är enligt ordförande fotboll att 

de inte vill konkurrera med föreningen utan då är det bättre att samarbeta. Genom 

investeringen i Myresjöhus arena har ungdomar fått bättre förutsättningar än tidigare. 

Bland annat har föreningen anställt tränare för 13-årslagen och uppåt samtidigt som de 

har tillfört mer resurser till skolverksamheten. Miljöaspekter var inget som var centralt 

vid byggnationen av Myresjöhus arena. Det enda ordförande fotboll kan se är 

kommunens beslut att låta arenorna var centrala så att bil inte var ett nödvändigt 

transportsätt till arenan. Flera andra städer har fattat beslut att de markområdena är så 

värdefulla att de ska vara till för kommersiella lokaler eller bostäder. 

 

4.9.2 Arenastadens finansiering och ägarskap 

Att föreningen skulle äga arenan var inget självklart beslut utan var en följd av den 

diskussion som uppkom efter två misslyckade försök med externa parter. Från 

kommunens sida var det viktigt att få med sig alla föreningar och det var viktigt att alla 

gemensamt skrev på ett samverkansavtal och genomförandeavtal. 

 

Om det hade varit någon enskild som hade hoppat av så hade den arenan 

antagligen inte blivit byggd och det är väl det att vi fick en inbjudan från 

kommunen om vi ville vara med på det här. Och sen så gjorde vi en utvärdering 

och sa att då går första tåget så är vi inte med på det här så har första tåget gått 
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så då får vi se när vi får vara med nästa gång. För vi kunde inte klara av det 

själva. 

 

Det var avgörande att föreningen hoppade på det första tåget och vågade tro på att det 

skulle gå. Vid detta tillfälle var Öster inte ett elitlag, men de hade som ambition att 

komma tillbaka, vilket var en slags drivkraft till att våga riskera lite för att ha möjlighet 

att vara med. 

 

Finansieringslösningen innebar också att föreningen kände sig mer delaktig än vad de 

gjort med de tidigare två försöken. Tidigare hade föreningarna stått mer åt sidan och 

projektet hade drivits av kommunen som ville ha en betydligt mer kommersiell 

verksamhet än vad inriktningen blev idag. Finansieringslösningen innebar en ren 

ekonomisk fördel eftersom föreningarna inte lyder under lagen om offentlig 

upphandling och investeringen blev betydligt billigare än vad Steen & Ström tidigare 

budgeterat för, det vill säga en miljard. Även Myresjöhus Arena enskild tror ordförande 

blev billigare med den valda finansieringslösningen. 

 

Utan att veta exakt så tror att ungefär 40-50 miljoner till hade nog kostat om 

någon annan gjort det om det varit i kommunal regi eller om det helt hade varit 

i extern aktör som skull hyra ut den till nån. Där tror jag att vi med ideella 

krafter /.../ fått en betydligare bättre arena för de pengarna än vad man skulle 

fått annars. 

 

4.9.3 Samverkan mellan de olika aktörerna 

Efter att det stor klart att NCC skulle bygga totalentreprenaden var kommunen inte 

särskilt involverade utan mer suttit i projektgrupper. Den närmaste relationen har Öster 

haft med NCC och till viss del även kommunen. 

 

Kommunen har inte varit med mer än att de varit med och lyssnat och de har 

inte varit så mycket pekpinnar och synpunkter på det hela utan att det skulle gå 

på ett smidigt sätt och det har det gjort också. 
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Om enbart Myresjöhus Arena studeras som fastighet och den processen menar 

ordförande fotboll att det i stort sett rådde enighet i hela processen. Kommunen har varit 

en del i denna process på ett eller annat vis. Kommunen var bland annat med när 

kalkylen gjordes gällande finansiering av byggnationen och hur den skulle se ut. Detta 

var enligt ordförande fotboll självklart då han ser Myresjöhus Arena som ett gemensamt 

ansvar mellan föreningen och kommunen. 

 

Innan vi sa ja till själva totalentreprenaden till det anbudet vi ville ha i 

slutändan så var ju kommunen i allra högsta grad inblandad i att vara delaktig 

och säga okej till investeringen. Sen efter det så har det varit våra detaljbeslut i 

många delar men kommunen har ju varit inblandad där mer eller mindre hela 

tiden. 

 

Kommunikationen mellan aktörerna fungerade enligt ordförande fotboll bra. Öster utsåg 

en representant som var dedikerad att vara nära projektet hela tiden och diskutera de 

dagliga sakerna. Det finns dock alltid diskussioner vid avtal gällande tolkningsfrågor 

och garantier vilket är diskussioner som även idag förs kontinuerligt, ordförande fotboll 

menar att det är en bra dialog. 

 

4.9.4 Ekonomiska beräkningar 

Öster får sina intäkter då de har hyresgäster på arenan, säljer namnrättigheter samt då de 

har matcher och andra evenemang. För att få någon uppsida på det hela menar dock 

ordförande fotboll att det viktigaste är att Öster kan spela bra fotboll. Antalet besökare 

på området påverkas likaså av den idrottsliga prestationen: 

 

Det gäller nog generellt inte bara matchdagar utan huvudtaget folk som 

rör sig däruppe utnyttjar restauranger, konferenser mm. Allt detta 

påverkas, så det gäller att anpassa sig väldigt snabbt och vara flexibel i 

sin organisation för att inte ligga på för mycket kostnader som man inte 

har nytta av. och det har vi väl kanske lärt oss, tyvärr har vi fått lära oss 

det den hårda vägen. 
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För att finansiera driftskostnaderna har föreningen skrivit ett avtal med kommunen om 

ett bidrag som täcker cirka 40 % av kostnaderna medans Öster står för resterande 60 %. 

Föreningen en stor skattebetalare i stan då de bland annat finns runt 60 personer som är 

anställda i arenan. Öster genererar därav tillbaka intäkter till kommunen i form av 

kommunalskatt. 

 

Den ekonomiska kalkylen för Myresjöhus arena reviderades flertalet gånger under 

projektet. 2010 gjordes den första vilken ändrades 2011 och slutligen även i samband 

med att arenan invigdes och togs i bruk i september 2012. Då hade förändringar skett på 

både kostnads- och intäktssidan. Öster lånade mer pengar än vad de ursprungligt 

beräknat. Ordförande fotboll menar dock att de inte hade behövt låna de extra 

miljonerna men för att arrangera evenemang så bra som möjligt fördes en diskussion om 

investeringar för att göra arenan betydligt bättre med bland annat två storbildsskärmar 

istället för en. Det är därav ingen felkalkylering utan ett gemensamt beslut. Det tillkom 

dock kostnader så som anslutningar för dagvattnet, marken runt om arenan (Öster äger 

marken en meter runtom arenan) samt pantbrev. Ordförande fotboll poängterar att det är 

även har tagits gemensamma beslut om dessa kostnadsposter. 

 

Det är beslut som tagits under processens gång, att det här behöver vi nog 

ha och det här vill vi ha gemensamt. Det är ingen som har räknat fel utan 

man lär sig efter hand också. 

 

Driftskostnaderna menar ordförande fotboll blev högre för arenan föregående år bland 

annat då de hade avtal om uppvärmning som drog iväg rejält kostnadsmässigt. Förutom 

uppvärmningskostnaderna drog kostnaderna för personal iväg rejält under framförallt 

dam-EM 2013, där de inte heller lyckades dra in de intäkter de hoppats på. Ordförande 

fotboll menar dock att driftskostnaderna nu gått ner efter att föreningen anpassat sig. 

Angående om kostnaderna kunde uppskattats bättre menar ordförande fotboll att det 

antagligen kunde gjorts bättre analyser. Samtidigt är det en så pass unik arena att de nog 

var tvungna att testa. 

 

Generellt anser ordförande fotboll att företag har riktat sina blickar mot föreningarna till 

följd av investeringen i Arenastaden. Han uppskattar att det har skett en tredubbling av 



 

 

 

104 

sponsorintäkter efter Arenastaden. Lakers har varit och är den dominerande föreningen 

gällande sponsring samtidigt som Öster får ungefär samma intäkt på samarbetspartners 

som tidigare.  

 

4.9.5 Osäkerhet och risk i projektet 

Risken diskuterades väldigt mycket tillsammans med kommunen inför byggnationen. 

Anledningen var att Öster när det första beslutet fattades inte hade någon större 

ekonomi och låg i division 1 Södra. För att minimera risken strävade föreningen efter att 

växa och öka sina intäkter vilket arbetades stenhårt för runt 2009-2010. För att minska 

risken har föreningen, rent juridiskt, sett till att sära på där det finns tillgångar och där 

det finns risker genom ett arenabolag som egentligen bär på riskerna. 

 

Det är den som bär riskerna, att minimera risken i föreningen, att 

minimera risken i själva bolaget som äger fastigheten däruppe och så 

måste vi driva vår verksamhet för att säkerställa att föreningen överlever 

om det inte skulle gå bra. Inte lägga alla ägg i samma korg utan att 

försöka dela upp det lite. 

 

Föreningen har sammanlagt tre bolag. Ett bolag äger själva fastigheten och det gäller att 

den inte har någon risk utan tar in hyra från arenabolaget och får bidrag från kommunen. 

Arenabolaget som hyr hela arenan ska generera intäkter men ska även bära den stora 

risken. 

 

En negativ effekt av arenan är just risken med ekonomin. Så länge allt går bra genereras 

intäkter men det finns ett stort och ansvar och en stor risk. 

 

Vi lånar 204 miljoner som inte är värt 204 miljoner. det är ju inte så att 

det är någon som är intresserad av att köpa en fotbollsarena för 204 

miljoner, det är bara vi själva som kan utveckla det och det gäller att göra 

det bästa av det. 

 

4.9.6 Effekter av Arenastaden 

Ordförande fotboll menar att de har dragit nytta av konceptet Arenastaden då det har 

varit en expandering. Många har pratat om Arenastaden och det har funnits en 
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nyfikenhet kring projektet. Studiebesöken under byggtiden har varit många från både 

kommuner, föreningar och näringsidkare. 

 

Ordförande fotboll menar att Arenastaden har varit en av de strategiskt viktigaste 

investeringar som Växjö har gjort. Investeringen har nämligen visat att kommunen vill 

någonting, att de tänker lösningsfokuserat och att de vågar riskera lite. Ordförande 

fotboll tror att Arenastaden har fört med sig att många andra investeringar har gjorts 

efteråt, bland annat stationsområdet, utvecklingen av Linnéuniversitetet samt att 

kommunen vill att höghastighetsbanan ska gå via Växjö. 

 

Har man inte haft de visionerna innan  och inte satsat på Arenastaden så 

kanske intresset för att lägga hastighetsbanan kanske hade varit lägre. 

 

Gällande samhällsekonomiska effekter menar ordförande fotboll att de inte ska ta på sig 

ett stort ansvar i själva föreningen men att Öster har alltid varit en del av att vilja 

utveckla Växjö och att det ska vara en bra stad att bo i. Östers vision är att det ska 

finnas en dröm hos ungdomar att bli professionell fotbollsspelare och att få spela i Öster 

IF, det är därför viktigt att ha ett samhälle och kommun där dessa drömmar kan 

förverkligas. 
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5. Analys 
I analyskapitlet nedan ställs den sammanställda empirin gentemot den teoretiska 

referensramen. Rubrikerna i analysen har till stor del baserats utifrån den konceptuella 

modellen. Analyskapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen och en 

teoriutveckling.  

 

5.1 Finansiering och ägarskap 
 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att en superinvestering karaktäriseras av att de är 

unika till sin karaktär. Vi kan se att Arenastaden är en unik investering då många aktörer 

varit inblandade. Arenastaden är likaså unik då det inte finns någon motsvarighet i 

samma omfattning. Att Arenastaden kan ses som en unik investering bekräftas av 

projektledaren, kommunchefen och kommunpolitiker B. De menar att 

finansieringsupplägget där föreningarna äger arenorna och kommunen lånar ut pengar 

till dessa samt ger föreningarna driftsstöd är ett unikt upplägg i svenskt sammanhang. 

Det diskuterades flera finansieringslösningar inför byggnationen menar kommunchefen. 

Kommunen har från första början när det blev tal om en förändring på 

Värendsvallområdet haft en inställning till att kommunen inte skulle äga arenorna, 

vilket var en politisk enad önskan enligt projektledaren. Ordförande friidrott och 

ordförande ishockey överensstämmer med projektledaren och menar att kommunen var 

väldigt mån om att de inte skulle äga arenorna. Kommunpolitiker A menar likaså att 

föreningarna var mer experter på att äga arenor och kommunpolitiker B understryker att 

föreningarna kunde åstadkomma mer med anläggningarna. 

 

Kommunchefen menar att kommunen ville hitta den lösningen som gav den minsta 

investeringskostnaden. Även kommunpolitikerna, ordförande fotboll och ordförande 

innebandy menar att kostnaden spelade en stor roll och genom att låta föreningarna stå 

som ägare till arenorna blev investeringskostnaden lägre eftersom föreningarna inte löd 

under lagen om offentlig upphandling. Finanseringlösningen kan därmed ses som ett 

strategiskt beslut från kommunens sida. Projektledaren bekräftar till och med att 

finansieringslösningen är strategisk eftersom det medför att kommunen som 

lånefinansiär kan tumma något på reglerna om exempelvis avskrivningar och på så vis 

slippa risken att föreningarna inte kan betala och arenorna blir kommunal ägo. 
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Investeringsprojektet är även strategiskt i den meningen att utan finansieringslösningen 

hade projektet blivit svårt att genomföra både på grund av att kommunen inte ville äga 

arenorna men även på grund av de olika idrottsföreningarna inte hade råd att själva 

bekosta arenorna. Detta poängteras av projektledaren som menar att idrottsföreningarna, 

förutom Växjö Lakers som ville äga sin egna arena,  såg det fördelaktigt att “komma 

med på tåget” eftersom om de inte hade accepterat finansieringsupplägget hade inte 

projektet genomförts på det sättet som skedde samtidigt som det tagit mycket längre tid. 

Detta poängteras likaså av ordförande friidrott som tror att det inte blivit någon ny arena 

ifall de inte velat äga den själva. Ordförande fotboll är inne på samma spår och menar 

att de inte hade klarat av att bygga en arena själva och att det därför var nödvändigt att 

”hoppa på tåget” med Arenastaden. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan finansieringslösningen framställas som ett 

framtvingat strategiskt finansiellt beslut vilket enligt Alpenberg och Karlsson (2005) 

kan uppkomma för en superinvestering eftersom dessa är stora och finansiellt 

påfrestande att genomföra. Superinvesteringar är därför viktiga i ett finansiellt avseende 

(Alpenberg och Karlsson, 2005). Arenastaden är viktig i ett finansiellt avseende på 

grund av att det är en kostsam och stor investering samt eftersom investeringsprojektet 

är ett finansiellt åtagande för kommunen under en lång tid framöver då området kräver 

driftsbidrag (Ordförande friidrott). I detta avseende kan således Arenastaden betraktas 

som en superinvestering. 

 

Motiv 

finansieringslösning 

Minimera investeringskostnad Påtryckningar från 

kommunfullmäktige 

Projektledare - x 

Kommunchef x - 

Kommunpolitiker A x - 

Kommunpolitiker B x - 

Ordförande friidrott - x 

Ordförande innebandy x - 

Ordförande ishockey - 
- 

Ordförande fotboll x x 

Tabell 5:1 Motiv finansieringslösning 

 

En superinvestering fungerar som normbildare för andra investeringar då en 

superinvestering är den mest betydelsefulla investering ett företag gör (Alpenberg & 
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Karlsson, 2005). Enligt kommunpolitiker A kan Arenastadsupplägget betraktas som en 

normbildare inför framtida investeringar när privat-offentlig samverkan är ett faktum, 

inför investeringar där enbart kommunen är inblandad kan Arenastadsupplägget inte ses 

som en normbildare. Kommunchefen anser istället att varken finansieringsupplägg eller 

investeringsprocess kan betraktas som en normbildare eftersom det helt enkelt inte är 

tillämpbart på övriga investeringar. Kommunpolitiker B anser i jämförelse med 

kommunpolitiker A att finansieringsupplägget har och kommer användas till andra 

idrottsliga investeringar och därmed kan ses som en normbildare. Kommunpolitiker B 

understryker dessutom att Arenastaden kan ses som en normbildare inför investering i 

kultur eftersom kommunen vill använda ett liknande upplägg. Som ovanstående analys 

pekar på har intervjupersonerna skilda uppfattning om huruvida Arenastaden kan ses 

som en normbildare eller inte men vi överensstämmer med kommunchefen om att 

Arenastadens investeringsprocess inte kan betraktas som en normbildare eftersom 

investeringsprojektet är så pass unikt. Däremot kan finansieringsupplägget ses som en 

normbildare eftersom det kan användas inför framtida investeringar som uppstår i 

samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Ifall det enbart är en kommunal 

investering där endast kommunen är involverad kan Arenastaden inte ses som en 

normbildare. Eftersom Arenastaden till viss del kan betraktas som en normbildare kan 

slutsatsen dras att Arenastaden i den här bemärkelsen kan klassificeras som en 

superinvestering. 

 

Normbildare Ja Nej 

Kommunchef - x 

Kommunpolitiker A x x 

Kommunpolitiker B x - 

Tabell 5:2 Normbildare 

 

5.2 Samverkan mellan aktörer  
Alpenberg och Karlsson (2005) menar att superinvesteringar inte kan betraktas som 

typiska projekt i den interna hanteringen eftersom de är speciella, krävande 

resursmässigt och betydelsefulla. Detta är realitet för Arenastaden eftersom den inte har 

behandlats som en vanlig investering. Den unika finansieringslösningen medförde att 

kommunen inte hade samma kontroll eller ansvar över projektet, investeringsprojektet 

var ett lärprojekt där kommunen ställdes inför nya frågor vilket påverkade hanteringen 
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av den. Alpenberg och Karlsson (2005) pekar även på att en superinvestering är 

betydelsefull ur verksamhetens synvinkel. Arenastaden kan betraktas som betydelsefull 

för Växjö Kommun då kommunen lagt ner stora resurser gällande både personal och 

pengar på projektet. Eftersom Arenastaden är betydelsefull och vars interna hantering 

särskiljer sig från övriga investeringar kan det konstateras att Arenastaden i det här 

avseendet kan ses som en superinvestering.   

 

Trots att nya frågor uppkommit i den interna hanteringen finns inte mycket 

dokumenterat kring Arenastaden, beslut som tagits har även många gånger inte följts 

upp (Ernst & Young, 2014). Detta är i enlighet med Flyvbjerg et.al (2003) som menar 

att redovisning vid så kallade “megaprojekt” ofta är bristfällig. Att det inte finns mycket 

dokumenterat kan förklaras med hjälp av Arenastadens ägarskap. Till följd av att det är 

föreningarnas arenabolag som äger arenorna så ligger dokumentationen och 

redovisningen utanför kommunens kontroll och ansvarsområde. Den svaga 

redovisningen kan även förklaras av den korta planeringstid som präglat 

Arenastadsprojektet, vilket är i enlighet med Alpenberg och Karlsson (2005) som 

uppmärksammar att studerade superinvesteringar realiserades under kort planeringstid. 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att genomförda superinvesteringar ger en ökad 

insikt om behovet av formaliserade informationssystem och om vikten av 

systematiserade planerings- och beslutsrutiner. Kommunchefen menar att 

projektgruppen var svag och att en lärdom av projektet är att inför kommande 

investeringar tillsätta en starkare och större projektgrupp, detta är i överrensstämmelse 

med Lerulf (2010) som i sin studie funnit samma sak. Genom att tillsätta en större och 

starkare projektledning kan redovisning, dokumentation och rutiner förbättras. 

 

Rollerna mellan olika aktörer är något som beaktas av Brunsson (2000) och Flyvbjerg 

var inte fallet för Arenastaden utan till följd av finansieringslösningen blev rollerna 

tydliga då kommunen ansvarade för Arenastaden och föreningarna för respektive arena. 

Detta poängteras av både ordförande friidrott och ordförande fotboll som menar att 

ingen part behövde ta hänsyn till någon annan eftersom föreningarna hade ansvar för 

respektive arena och kommunen för övriga området. Ansvaret mellan aktörerna var 

därav tydligt uppdelat menar projektledaren, vilket också poängteras av 

kommunpolitiker A och ordförande ishockey. Idrottsföreningarna hade fria händer och 
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pekpinnarna från kommunen var små, vilket uppmärksammas av ordförande innebandy 

och ordförande fotboll. Flyvbjerg et.al (2003) menar att vid samverkan mellan offentlig 

och privat verksamhet är rollerna inte automatiskt definierade och att det därav måste 

definieras i början av projektet. Detta realiserades i samverkansavtalet påpekar 

projektledaren, och ordförande friidrott tillägger att avtalet underlättade för samarbetet. 

Trots de tydliga rollerna och ansvarsfördelningen har de enskilda arenabyggnationerna 

varit en del av ett vidare sammanhang, det vill säga området Arenastaden. Alla 

investeringar i Arenastaden kan därav ses som indirekta kommunala investeringar 

eftersom det är kommunen som äger området Arenastaden. Detta är i enlighet med 

Blomquist och Jacobsson (2002) som menar att de olika aktörerna är beroende av sin 

omgivning eftersom aktörerna är en del av att större sammanhang. 

 

Tydliga ansvarsroller Ja Nej 

Projektledare x - 

Kommunchef - - 

Kommunpolitiker A x - 

Kommunpolitiker B - - 

Ordförande friidrott x - 

Ordförande innebandy - - 

Ordförande ishockey x - 

Ordförande fotboll x - 

Tabell 5:3 Tydliga ansvarsroller 

 

Lärdomar av genomförda superinvesteringar är insikten om att det är viktigt att avsätta 

resurser och tid på personalen. Likaså ökar det decentraliserade beslutsfattandet till följd 

av att delegeringen av ekonomiska befogenheter till de olika ansvarsområdena ökar 

(Alpenberg & Karlsson, 2005).  Det skapades flera organisationer i kommunen för att 

organisera Arenastaden och det lades ner mycket resurser för att genomföra projektet. 

Kommunen delegerade likaså ut ansvaret för de olika arenabyggnationerna till 

föreningarna. Trots att föreningarna hade det huvudsakliga ansvaret för de olika 

arenorna ville kommunen ha en god insyn i dessa och det genomfördes därför täta 

säkerhetsmöten och en mängd byggmöten menar projektledaren och kommunchefen. 

Kommunpolitiker A konstaterar att dessa täta möten genomfördes för att minska 

potentiella konflikter. Kommunikationen skedde främst mellan ordförandena i 

föreningarna och kommunen menar kommunpolitiker A. Ordförande ishockey och 

ordförande fotboll menar att kommunikationen fungerade bra mellan parterna. 
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Ordförande friidrott, ordförande innebandy och kommunpolitiker B pekar på att 

kommunikationen mellan föreningarna inte var stor under byggnationstiden då alla var 

upptagna med sitt. 

 

Alpenberg och Karlsson (2005) uppmärksammar i sin studie att superinvesteringar i viss 

mån fungerar som lär- eller testprojekt. Det uttrycks tydligt att kommunen inte riktigt 

visste hur de skulle hantera Arenastaden eftersom det var ett unikt projekt och 

kommunchefen understryker att  projektet var ett experiment där en noggrann planering 

inför projektet var svår att genomföra. Kommunchefen poängterar att de därav lärde sig 

mycket av projektet. Lärdomar från projektet har kommit att användas inför andra 

investeringsprojekt. Kommunchefen tillägger att ansvarsfördelningen blev ännu 

tydligare efter att första arenan hade byggts. Detta är i enlighet med Blomquist och 

Jacobsson (2002) betonar att aktörerna under processens gång ser vad som är 

genomförbart och att investeringsprojektet därmed kan förändra utseende efter tidens 

gång. Projektledaren och ordförande fotboll instämmer med kommunchefen och betonar 

att  hela projektet präglades av god stämning och smidig hantering. Projektledaren 

uppmärksammar att en viktig del till den smidiga hanteringen var att det fanns en 

politisk enighet. Kommunpolitiker A menar att föreningarna var nöjda över sin roll då 

de under de tidigare försöken med externa parter känt sig åsidosatta. Ordförande 

innebandy menar att efter investeringssumman hade fastställts så rullade projektet på 

bra. 

 

Samverkan där många aktörer är inblandade kan vara problematiskt eftersom olika 

aktörer kan ha motstridiga viljor (Paulsson, 2014). För Arenastaden var det däremot inte 

svårt att uppfylla aktörers mål eftersom alla aktörer verkade åt samma riktning. Trots att 

det var många aktörer inblandade försvårades inte projektet och konflikterna var få. 

Kommunpolitiker B menar likaså att samverkan fungerat bra trots att det varit en 

mödosam process. Ibland uppkom dispyter av mindre karaktär, exempelvis gällande 

antalet parkeringsplatser påpekar kommunchefen och ordförande ishockey. Även 

kommunpolitiker B menar att vissa oenigheter uppstod, den interna koordineringen och 

kommunikationen menar han var omfattande och det fanns stora oenigheter kring vilken 

verksamhet som skulle ta hand om vad. Detta poängteras också av Ernst & Young 

(2014) som menar att kommunikationen mellan fritidsnämnden och kommunstyrelsen 
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inte alltid fungerat bra. Kommunpolitiker B menar att det förekom hårda förhandlingar 

och diskussioner med de olika föreningarna. Ordförande friidrott nekar till att de haft 

några konflikter med varken idrottsföreningarna eller kommunen och ordförande 

innebandy, ordförande ishockey samt ordförande fotboll menar att relationen till 

kommunen fungerade bra. Samtidigt menar dock ordförande friidrott att kommunen 

hade ett stort engagemang i processen, vilket han anser självklart då arenan är ett 

gemensamt ansvar mellan föreningen och kommunen. Kommunpolitiker B menar att de 

likaså är engagerade nu efter att arenorna står klara då de har ett system för hur 

uppföljningar av föreningarna och fastighetsbolagen ska se ut. Kommunchefen menar 

att denna uppföljning består av att kommunen bedömer idrottsföreningarnas 

ekonomiska läge fyra gånger om året då klubbarna redovisar sin ekonomi för 

kommunen. Detta är enligt kommunpolitiker B ytterligare en lärdom då kommunen har 

lärt sig att det krävs en mycket stor insyn i hur föreningarna har det. Kommunpolitiker 

A tillägger att det initialt var oenighet mellan kommunen och idrottsföreningarna, 

idrottsföreningarna ville nämligen ha en bättre arena än kommunen ansåg var 

nödvändigt. Detta påstående får inte medhåll av ordförande fotboll, han menar istället 

att besluten kring detta togs gemensamt med kommunen. Jones (2002) adderar att det 

kan finnas meningsskiljaktigheter mellan den offentliga parten å ena sidan som verkar 

för det offentliga intresset och idrottsföreningarna å andra sidan som verkar för 

kommersiell framgång. Detta synliggörs i form av att kommunen ville ha mer fokus på 

breddverksamheten än vad som realiserats, vilket poängteras av kommunpolitiker A. 

Arenastaden kan till stor del anses ha speglats av en förenlig målkongruens vilket kan 

förklaras av den starka viljan, alla aktörer ville åt samma håll. Att det ändå uppstod 

konflikter inom den kommunala organisationen var för att det var en unik investering 

som kommunen tidigare inte gjort. 

 

Oenigheter Nej Delvis 

Projektledare - - 

Kommunchef - x 

Kommunpolitiker A - x 

Kommunpolitiker B - x 

Ordförande friidrott x - 

Ordförande innebandy - - 

Ordförande ishockey - x 

Ordförande fotboll - - 

Tabell 5:4 Oenigheter 
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5.3 Initiering av Arenastaden   
Alpenberg och Karlsson (2005) menar att en superinvestering är konceptuellt viktig 

eftersom den tydliggör och realiserar företagets vision. En del av Växjö kommuns 

vision är att vara en idrottsstad (Växjö kommun, 2015B), att detta uppfylls genom 

Arenastaden bekräftas av kommunchefen och kommunpolitiker B. Projektledaren 

tillägger dessutom att Växjö strävat efter utmärkelsen Årets idrottsstad, vilket erhölls 

2013. Arenastaden kan därmed ses som ett investeringsprojekt som bidragit till att 

uppnå utmärkelsen och ur detta perspektiv som en superinvestering vilken realiserar 

visionen. 

 

Arenastaden innehar trots sina fyra stora arenabyggnationer en stor kapacitet och det 

finns fortfarande mycket ledig yta på området. I realitet är Arenastaden inte 

färdigutvecklad utan det kommer fortfarande ske nya investeringar på området för att 

realisera visionen “en levande stadsdel”. Under våren 2015 planeras nämligen 

byggnation av bostäder, kontor samt ett arenacenter med bland annat hotell och skola. 

Detta styrker Arenastaden som en superinvestering eftersom företag som genomför en 

superinvestering försöker använda all den kapacitet som en superinvestering skapat, och 

för att göra detta skapas ett behov av följdinvesteringar enligt Alpenberg och Karlsson 

(2005). Dock kan hela området Arenastaden betraktas som en enda stor superinvestering 

och eftersom området inte är färdigbyggt kan de nya investeringarna ses som en del av 

superinvesteringen istället för följdinvesteringar.  

 

Enligt Alpenberg och Karlsson (2005) skiljer sig drivkrafterna av investeringsprojektet 

sig åt beroende på vilken investeringskategori investeringen tillhör. Paulsson (2014) 

menar i jämförelse med Alpenberg och Karlsson (2005) att initiativtagare till 

arenabyggnationer ofta är politiker, tjänstemän och byggentreprenörer. I Arenastadens 

fall var kommunpolitikerna initiativtagarna, inte byggentreprenörer eller tjänstemän 

(projektledare, kommunchef, kommunpolitiker A, kommunpolitiker B). De menar att 

det fanns en politisk enighet om att något behövde göras på området. Ordförande 

friidrott menar likaså att Arenastadens framväxt kan hämtas från kommunens tidigare 

misslyckade försök med externa parter. Han menar dock att det efter dessa försök var 

föreningarna som tog kontakt med kommunen, vilket kommunpolitiker B håller med 
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om. Ordförande ishockey menar att det var Växjö Lakers, Öster IF och IFK Växjö som 

var drivande i processen. Ordförande fotboll anser istället att drivkrafterna till projektet 

var en kombination mellan kommunpolitiker och föreningar. Om det var kommunen 

eller idrottsföreningarna som tog initiativet till Arenastaden skiljer sig mellan 

intervjupersonerna. Vem som har rätt är svårt att spekulera i men det kan konstateras att 

området var i behov av upprustning och det fanns ett intresse både från kommunens sida 

och från idrottsföreningarnas sida att göra något åt det. 

 

Initiativtagaren Kommunen Föreningen 

Projektledare x - 

Kommunchef x - 

Kommunpolitiker A x - 

Kommunpolitiker B x x 

Ordförande friidrott x x 

Ordförande innebandy - - 

Ordförande ishockey - x 

Ordförande fotboll - x 

Tabell 5:5 Initiativtagaren 

 

Enligt kommunpolitikerna var det en motion under slutet av 90-talet som satte igång 

processen. Kommunchefen, projektledaren och kommunpolitikerna menar att området 

var så pass nedslitet så något var tvunget att göras. Kommunpolitiker A instämmer och 

poängterar att eftersom området var viktigt för kommuninvånarna var det viktigt att 

utveckla det. Ytterligare drivkrafter var enligt kommunpolitiker B att det hände mycket 

på området med bland annat ett nytt handelsområde och nya företag. Andra drivkrafter 

var att Växjö alltid har varit en idrottsstad och att idrottsintresset växte i kommunen 

(kommunpolitiker A, kommunchef). Ordförande fotboll instämmer med ovanstående 

intervjupersoner och menar att det var viktigt att Växjö utvecklades. Med projektet ville 

de skapa förutsättningar för idrottsföreningarna samt marknadsföra Växjö menar 

kommunchefen. Något som likaså var avgörande för projektet var att inga 

kommuninvånare gick emot projektet (projektledare,  kommunpolitiker B). Ordförande 

innebandy och ordförande ishockey menar att den främsta drivkraften var att 

kommunen låg efter gällande investeringar i idrottsutrymmen. Ordförande ishockey och 

ordförande fotboll menar likaså att de behövde nya moderna arenor. Drivkrafterna var 

således flera och något som förenar kommunen och idrottsföreningarna var att det fanns 
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en oerhörd stark vilja att investera i nya arenor. Och det är den entusiasmen som präglar 

hela Arenastadsinvesteringen. 

 

Drivkrafter Nya arenor 

behövdes 

Marknadsföring 

och utveckling 

av Växjö 

Realisera 

vision om 

idrottsstad 

Nedslitet 

område 

Projektledare - - - x 

Kommunchef - x x x 

Kommunpolitiker A - - x x 

Kommunpolitiker B - - - x 

Ordförande friidrott - - - - 

Ordförande innebandy x - - - 

Ordförande ishockey x - - - 

Ordförande fotboll x x - - 

Tabell 5:6 Drivkrafter 

 

Vid initiering av en superinvestering är det viktigt att företagsledningen övertygas 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). Då drivkraften för Arenastaden låg hos 

kommunstyrelsen, vilket kan ses som en kommuns ledning, behövde inte 

kommunstyrelsen övertygas utan det fanns redan en stark vilja hos politikerna att 

genomföra investeringen. Alpenberg och Karlsson (2005) menar likaså att en 

investerings initiering kan härledas till företagets vision, vilket enligt tidigare diskussion 

har fastställts. Alpenberg och Karlsson (2005) menar att detta kan göras för att bli en 

dominerande aktör eller för att höja företagets attraktionskraft. Detta kan urskiljas hos 

Arenastaden då initieringen av Arenastaden från kommunens sida handlat om att Växjö 

ska synas och vara en idrottsstad. Kommunpolitiker B talar särskilt om vikten av 

attraktionskraft för Växjö Kommun då kommunen bland annat har som mål att nå en 

ökad befolkningstillväxt, där investering i idrotten är en viktig del för att nå detta.  

 

Vid initiering av en superinvestering är det viktigt att företagsledningen övertygas 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). Då drivkraften för Arenastaden låg hos 

kommunstyrelsen, vilket kan ses som en kommuns ledning, behövde inte 

kommunstyrelsen övertygas utan det fanns redan en stark vilja hos politikerna att 

genomföra investeringen. Alpenberg och Karlsson (2005) menar likaså att en 

investerings initiering kan härledas till företagets vision, vilket enligt tidigare diskussion 

har fastställts. Alpenberg och Karlsson (2005) menar att detta kan göras för att bli en 

dominerande aktör eller för att höja företagets attraktionskraft. Detta kan urskiljas hos 



 

 

 

116 

Arenastaden då initieringen av Arenastaden från kommunens sida handlat om att Växjö 

ska synas och vara en idrottsstad. Kommunpolitiker B talar särskilt om vikten av 

attraktionskraft för Växjö Kommun då kommunen bland annat har som mål att nå en 

ökad befolkningstillväxt, där investering i idrotten är en viktig del för att nå detta.  

 

När arenors byggnation och drift finansieras helt eller devis finansieras av 

skattemedel  finns en tendens till att andra kommunala verksamheter påverkas negativt 

(Lerulf, 2010). Samtliga intervjupersoner från kommunens sida menar att andra 

investeringar genomförs trots Arenastaden, vilket enligt projektledaren och 

kommunchefen varit möjligt tack vare kommunens starka ekonomi. Därav kan 

Arenastaden ur detta perspektiv inte ses som en superinvestering eftersom Alpenberg 

och Karlsson (2005) menar att superinvesteringar skapar begränsningar i 

handlingsutrymmet och därav har påföljder för framtida investeringar. Det kan dock 

noteras att investeringar i idrottslig infrastruktur kan ha begränsats då kommunen nu 

fokuserar på att främst investera i kommunens kulturliv. Investeringar i andra idrotter 

får således stå tillbaka till fördel för kulturen, vilket kan förklaras med hur kommunens 

organisation ser ut med sina olika nämnder och budgeterar. De har helt enkelt inte 

ekonomiskt sett möjlighet att investera i alla idrotter samtidigt.  

 

5.3.1 Samhällsekonomiska effekter  

Det gjordes ingen djupare analys eller beräkning på de samhällsekonomiska effekterna 

av Arenastaden (kommunchefen, kommunpolitiker A, kommunpolitiker B, ordförande 

friidrott, ordförande ishockey, Ernst & Young, 2014), eftersom det är svårt att sätta 

siffror på samhällseffekter som är trovärdiga (kommunchefen; kommunpolitiker A). 

Detta poängteras även av Eckstein och Delaney (2002) som menar att de immateriella 

fördelarna är svåra att mäta och därav svåra att argumentera emot. Ljung och Högberg 

(1999) poängterar dock att det är viktigt att även beakta icke-värderbara konsekvenser i 

analysen då kalkylen annars kan bli sneddriven eller felaktig. Detta är tydligt i 

Arenastaden då samhällsekonomiska effekter inte beaktades i någon formell analys. Att 

det inte genomfördes någon noggrann analys av konsekvenserna eller andra alternativ 

kan förklaras av att det fanns en stor enighet och vilja att Arenastaden skulle byggas och 

ingen part behövde egentligen övertygas om investeringen. Även om de 



 

 

 

117 

samhällsekonomiska effekterna inte dokumenterades diskuterades de, vad som 

diskuterades skiljer sig något mellan de olika intervjupersonerna.  

 

En samhällsekonomisk effekt som diskuterades särskilt mycket var marknadsföringen 

av Växjö, vilket poängteras av projektledare och kommunpolitiker A. Detta kan kopplas 

till att kommunen inte är vinstdrivande (Fjertorp, 2010), vilket innebär att de inte främst 

har ekonomiska målsättningar. Primära målet med Arenastaden var snarare att sätta 

Växjö på kartan. Att kommunen förde diskussioner kring marknadsföring bekräftas av 

ordförande ishochey som menar att idrottsföreningen själva inte diskuterade några 

samhällsekonomiska effekter men att kommunen resonerade kring vissa såsom 

marknadsföring av Växjö och den  glädje som skapas. Även ordförande friidrott menar 

att det diskuterades om att idrotten kunde hjälpa staden att växa. Att arenor får 

driftbidrag från kommunen är enligt Siegfried och Zimbalist (2000) en del av strategin 

att bygga upp staden. Kommunpolitiker B menar att de ville utnyttja området och 

Arenastaden kan därav ses som en del av strategin att bygga upp staden. 

 

Kommunpolitiker B menar att Arenastaden resulterat i marknadsföring av Växjö. 

Kommunpolitiker A och ordförande ishockey poängterar att Arenastaden var viktigt för 

att sätta Växjö på kartan så att målet om att öka antalet kommuninvånare skulle infalla. 

Invånarantalet i Växjö har ökat men det finns inget som styrker att det beror på 

Arenastaden, utan det är något som intervjupersonerna upplever har inträffat. Däremot 

är vikten av marknadsföring och att sätta staden på kartan i överensstämmande med 

Normark (2008) och Harvey (2011). Harvey (2011) tillägger att det är viktigt att ha ett 

unikt arenakoncept för att arenan ska vara framgångsrik, detta stämmer likaså in på 

Arenastaden då Växjö har anammat och fått uppmärksamhet för sitt unika 

Arenastadsupplägg.  

 

Genom att investera i Arenastaden kan Växjö marknadsföras, vilket förväntas leda till 

ökat antal kommuninvånare, förbättrad lokal ekonomi samt till att Växjö växer som 

stad. Utifrån detta kan Arenastaden betraktas som en strategisk investering, en 

spelplansinvestering. Enligt Alpenberg & Karlsson (2005) är superinvesteringar 

betydelsefulla ur en strategisk synvinkel och kan ses som en spelplansinvestering.  Då 

Arenastaden är betydelsefull ur en strategisk synvinkel och kan betraktas som en 
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spelplansinvestering för Växjö kommun kan Arenastaden således betraktas som en 

superinvestering. Att Arenastaden är en strategisk viktig investering bekräftas även av 

samtliga intervjupersoner, de menar att investeringen varit en strategisk viktig 

investering för Växjö Kommun då det har betytt otroligt mycket för Växjö som stad. 

Däremot menar ordförande ishockey att idrottsföreningen inte dragit nytta av konceptet 

Arenastaden. Ordförande fotboll och ordförande innebandy är inte i enlighet med 

ordförande ishockey utan påstår att idrottsföreningen har dragit nytta av konceptet. 

Book och Carlsson (2008) menar att det blir allt vanligare att använda idrott som 

utvecklingsstrategi och att anledningen till detta har att göra med strävan att öka den 

ekonomiska tillväxten. Det faktum att kommunen använder idrott som 

utvecklingsstrategi är tydligt och kan därav ses som en spelplansinvestering för Växjö 

Kommun. Att detta har att göra med den ekonomiska tillväxten är inget 

intervjupersonerna reflekterat kring. Eftersom kommunens mål är att öka 

befolkningstillväxten och då detta resulterar i en ökad ekonomisk tillväxt så kan det 

indirekt ses som att kommunen söker efter att få bättre långsiktig ekonomisk tillväxt. 

 

Strategisk 

investering 

Ja Nej 

Projektledare x - 

Kommunchef x - 

Kommunpolitiker A x - 

Kommunpolitiker B x - 

Ordförande friidrott x - 

Ordförande innebandy x - 

Ordförande ishockey x - 

Ordförande fotboll x - 

Tabell 5:7 Strategisk investering 

 

Enligt projektledaren resonerades det kring att byggnationerna skulle generera ökad 

sysselsättning och skatteintäkter samt att de arrangerade evenemangen skulle resultera i 

ökad konsumtion. Ordförande friidrott menar att detta har skett då den största 

ekonomiska effekten av Arenastaden är att fler vill bo i Växjö vilket resulterar  i mer 

skattepengar och en mer välmående kommun. Det fanns även en stark tro på att 

hotellnäringen skulle gynnas av Arenastaden (projektledare, 2015). Kommunpolitiker B 

tillägger att han upplevt att både turismen och näringslivsverksamheten har ökat av att 

evenemang har arrangerats, vilket är i enlighet med Book och  Carlsson (2008) och Lee 

(2014).   
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Att arrangerande av evenemang bidrar till en ökad medvetenhet och en positiv bild av 

värden (Plessis & Maennig, 2011; Lee, 2005; Nooij et.al, 2013) var något som 

diskuterades. Att arrangera ett evenemang kan även bidra till ett ökat självförtroende till 

värden (Siegfriest och Zimbalist 2000). Andra samhällsekonomiska effekter som 

uppkommer i och med att stora evenemang arrangeras är glädje och stolthet (Lee, 2005; 

Nooij et.al, 2013; Jakobsen et.al, 2013). Huruvida detta har realiserats är svårt att 

spekulera kring men enligt kommunchefen, kommunpolitiker A och ordförande 

ishockey är så fallet. Projektledaren menar att den positiva bilden av Växjö som stad har 

ökat tack vare Arenastaden. Även kommunpolitiker B menar att Arenastaden har 

förstärkt Växjö som idrottsstad och att medvetenheten om Växjö har ökat. Det har inte 

skett någon beräkning på detta, vilket är i enlighet med Jakobsen  et.al (2013) och 

Siegfriest & Zimbalist (2000). 

 

Beaktade 

samhällsekonomiska effekter 

Marknadsföring Expansion av Växjö  

Projektledare x - 

Kommunchef - - 

Kommunpolitiker A x x 

Kommunpolitiker B - - 

Ordförande friidrott - x 

Ordförande innebandy - - 

Ordförande ishockey x x 

Ordförande fotboll - - 

Tabell 5:8 Beaktade samhällsekonomiska effekter 

 

Uppfattade 

samhällsekonomiska effekter 

Marknadsföring Glädje och 

stolthet            

Expandering 

av Växjö 

Projektledare - - x 

Kommunchef - x - 

Kommunpolitiker A - x - 

Kommunpolitiker B x - x 

Ordförande friidrott - - x 

Ordförande innebandy - - - 

Ordförande ishockey - x - 

Ordförande fotboll - - - 

Tabell 5:9 Uppfattade samhällsekonomiska effekter 
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Mitchell och Stewart (2015) anser att vara värd för ett stort idrottsevenemang ofta 

innebär ekonomisk förlust. Lee (2005) är i enligt med Mitchell och Stewart (2015) och 

konstaterar att både själva evenemanget och budprocessen kan vara en dyr affär. Vår 

uppfattning av evenemang på Arenastaden är i enlighet med Mitchell och Stewart 

(2015) och Lee (2005) då både ordförande fotboll och kommunchef pekar på höga 

kostnader och låga intäkter vid dam-EM. Även ordförande friidrott konstaterar att de 

inte har några stora tävlingar eftersom de är rena förlustaffärer för idrottsföreningen. 

Utträngningseffekten som uppkommer av att stora evenemang arrangeras var inget som 

diskuterades och teorin kring det kan bäst appliceras på stora städer (Plessis & Maennig, 

2011; Nooij et.al, 2013; Liu & Wilson, 2014; Fourie et.al 2011; Mills & Rosentraub, 

2013) Enligt ordförande innebandy uppstår en viss utträngningseffekt till följd av att 

stora evenemang arrangeras men hur stor den är kan inte uppskattas.  Enligt vår mening 

är den inte tillräckligt stor för att göra någon djupare analys eller beräkning på.   

 

När ett stort idrottsevenemang ska arrangeras tenderar miljömässiga och sociala 

konsekvenser ignoreras till fördel för ekonomiska faktorer men för att ett 

idrottsevenemang ska löna sig på lång sikt är det viktigt att ha noggranna strategier för 

både ekonomi och miljö (Essex & Chalkley, 2004). Växjö kommun har inte studerat 

miljömässiga och sociala effekter noggrant. Vad som har studerats är olika beroende på 

intervjuperson och arena. Kommunchefen menar att både sociala och miljömässiga 

faktorer diskuterades men att ingen djupare analys genomfördes. Att analyserna kring 

miljöaspekterna var knapphändiga är något projektledaren instämmer med. Detta är i 

enlighet med Flyvbjerg et.al (2003) som menar att det i megaprojekt oftast saknas en 

kunskap av den miljömässiga risken samt att det sällan tas hänsyn till den långsiktiga 

miljömässiga påverkan. Ordförande fotboll menar att miljöaspekter inte var centralt vid 

byggnationen av deras arena. Projektledaren, ordförande friidrott, ordförande innebandy 

och ordförande ishockey menar däremot att de letade efter energieffektiva lösningar. 

Projektledaren och ordförande innebandy pekar på att trä skulle användas flitigt i 

byggnationerna. Kommunchefen menar dessutom att det bland annat gjordes en plan 

innehållande trafikfrågor. Kommunpolitiker A och ordförande fotboll är inne på samma 

linje och menar att kommunen var glad att området låg så centralt som möjligt eftersom 

det möjliggjort gång och cykel som transportsätt till arenorna. Utifrån detta kan 

konstateras att de miljömässiga faktorerna inte hade prioritet och överensstämmer 
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således inte med Växjö Kommuns vision om att vara “Europas grönaste stad”. En 

djupare miljömässig analys hade kunnat genomföras men frågan är vad en djupare 

analys hade kunnat ge. Gällande sociala effekter menar kommunchefen att det gjordes 

en ytlig analys om vilka typer av människor som Arenastaden för med sig in på området 

och hur kommunen skulle hjälpa föreningarna att fånga rätt grupper. Ordförande 

innebandy menar att de beaktade att fler barn och ungdomar skulle kunna få utöva sin 

idrott, men även att arenan skulle bli mer handikappanpassad. Kommunpolitikerna 

menar även att det diskuterades mycket kring jämställdhet mellan arenorna på området. 

Även projektledaren menar att det var fokus på att bygga arenor för idrotter för både 

tjejer och killar. Ordförande fotboll betonar att de studerade det faktum att ungdomar 

skulle få bättre förutsättningar. Sociala effekter var inget som ordförande friidrott menar 

att de tog hänsyn till. För att uppnå långsiktig lönsamhet, vilket är betydelsefullt för 

Arenastaden bör strategier för både miljö- och sociala effekter göras. 

 

Miljöaspekter Energieffektiva 

lösningar 

Centralt område Material på arenor 

Projektledare x - x 

Kommunchef - x - 

Kommunpolitiker A - x - 

Kommunpolitiker B - - - 

Ordförande friidrott x - - 

Ordförande innebandy x - x 

Ordförande ishockey x - - 

Ordförande fotboll - x - 

Tabell 5:10 Miljöaspekter 

 

Sociala aspekter Breddverksamhet Jämställdhet 

Projektledare - x 

Kommunchef x - 

Kommunpolitiker A x x 

Kommunpolitiker B - x 

Ordförande friidrott - - 

Ordförande innebandy x - 

Ordförande ishockey - - 

Ordförande fotboll x - 

Tabell 5:11 Sociala aspekter 

 

Book (2008) menar att det är viktigt att kombinera evenemang med lokala 

idrottsanläggningar, detta är något Växjö har gjort då de satsar på breddidrotten. Viktigt 
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att tänka på när evenemang arrangeras är att det är viktigt att våga satsa och tro på 

evenemanget samt vikten av att förankra ett intresse för evenemanget hos 

lokalbefolkningen (Lagergren, 2008). Detta är i enlighet med kommunchefen som 

betonar att Att våga satsa är något som karaktäriserar Växjö. 

 

5.4 Investeringsbedömning 
Ljung och Högberg (1999) förslår en beslutsmodell för utvärdering av 

investeringsalternativ där bland annat investeringsalternativen urskiljs, konsekvenser 

kartläggs och analyser genomförs. Några alternativ för Arenastadsinvesteringen 

diskuterades inte, vilket kan tänkas bero på att de två tidigare misslyckade försöken med 

externa parter resulterat i att finansieringsupplägget sågs som den bästa lösningen med 

inga konkurrerande alternativ. Ett annat finansieringsupplägg diksuterades dock, men de 

ville inte ha någon tredje mellanhand inblandad (Projketledaren).  

 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att en investeringsbedömning kan ses som en 

kombination mellan utvärdering och analys där jämförelse mellan krav och kriterier 

samt mellan kvalitativa och kvantitativa aspekter görs. Vid byggnationen av 

Arenastaden kan vi inte se att någon investeringsbedömning gjorts. Krav och kriterier 

har inte haft en central roll under investeringsbedömningen, utan har nästintill 

ignorerats. Från kommunens sida har kravet ställts att föreningarna ska genomföra 

varsin arenabyggnation samt att de ska ha ett eget kapital mellan 1-4 miljoner. Det 

sistnämnda kravet har enligt Ernst & Young (2014) inte följts upp. Varför kravet om det 

egna kapitalet inte har följts upp uppfattar vi har att göra med den starka viljan. 

Eftersom det fanns en sådan stark vilja att genomföra detta, inte bara på grund av de två 

misslyckade försöken utan även för att något var tvungat att göras på området så har 

kraven ignorerats. Den starka viljan har ett samband med att det är indirekt kommunal 

investering, kommunens främsta mål är inte att vara vinstdrivande och då blir andra 

drivkrafter såsom samhällsekonomiska effekter mer i fokus. Så istället för att fokusera 

på ekonomiska mål såsom eget kapital är det istället intressantare att få Växjö att växa 

som stad och öka befolkningstillväxten. Gällande investeringsbedömningen menar 

Blomquist och Jacobsson (2002) att beslut kan ses som splittrade processer som inte har 

koppling till varandra men att de slutligen växer ihop, detta överstämmer delvis överens 

med Arenastaden. Besluten över själva Arenastaden sågs som en sammanhängande stor 
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process och de enskilda arenornas process var splittrad, detta växte till slut ihop till en 

sammanhängande enhet - Arenastaden.  

 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att investeringsbedömningen baseras på 

ekonomiska effekt- och beslutsdimensioner. Dessa tre beslutsdimensioner innefattar att 

påvisa hur lönsamhet och effektivitet genereras genom ett verksamhets- och 

affärsmässigt perspektiv, att uppnå de ekonomiska målen på bästa sätt genom att välja 

rätt resurser samt att påverka och/eller anpassa och finna externa eller interna 

osäkerhetsfaktor som inverkar på företagets riskexponering genom att det investeras i 

ett visst projekt. Fjertorp (2010) menar att kommunens främsta målsättning är att 

generera nytta för invånarna och då kommunen är en icke-vinstdrivande organisation är 

pengar aldrig ett mått på resultat menar Collins (2006). De ekonomiska 

beslutsdimensionerna kan inte appliceras på Arenastaden eftersom det är en indirekt 

kommunal investering. Därav blir ekonomiska dimensioner och ekonomisk lönsamhet 

inte relevanta för projektet utan fokus bör istället lägga på hur kommuninvånare erhåller 

nytta. Detta överensstämmer med investeringsprojektet eftersom det främst har 

fokuserats på samhällsekonomiska effekter.  

 

5.4.1 Riskberäkningar 

Ljung och Högberg (1999) menar att ett investeringsbesluts konsekvenser är 

förknippade med stor risk. Fjertorp (2010) poängterar även att då framtiden är osäker 

associeras investeringar i infrastruktur med ekonomiska risker. Risker fick inte särskilt 

stor utrymme inför byggnationen av Arenastaden enligt kommunpolitiker A, hon menar 

att kommunen egentligen inte brydde sig om dem. Kommunpolitiker B konstaterar 

dessutom att det inte beräknades några risker. Det fördes däremot diskussioner kring 

risker med att investera i Arenastaden (Kommunchefen; Ordförande friidrott; 

Ordförande innebandy; Ordförande fotboll). Även Ernst & Young (2014) 

överensstämmer och konstaterar att varken konsekvensanalyser eller riskbedömning 

utformades av projektledningen eller kommunstyrelsen. Kommunchefen betonar att de 

innan investeringen inte vill prata om riskerna. Analyserna inför arenabyggnationerna 

var knapphändiga och någon konkurrensanalys eller liknande gjordes inte menar 

projektledaren och kommunpolitiker A. Att många städer investerar i arenor sågs inte 

som ett bekymmer. Ordförande friidrott, ordförande innebandy och ordförande ishockey 
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menar att de inte tog hänsyn till detta inför arenabyggnationen. Projektledaren och 

kommunchefen menar att Växjö har kunnat särskilja sig från konkurrerande städer med 

nya arenor eftersom de har gjort det unika konceptet Arenastaden. Det utfördes vidare 

inte någon form av känslighetsanalys (projektledare; ordförande friidrott) eftersom det 

inte fanns tid för det (projektledare). Ordförande innebandy instämmer med att 

känslighetsanalysen uteblev men menar att anledningen berodde på att det inte 

behövdes eftersom risken inte bedömdes som stor. Ordförande friidrott överensstämmer 

med ordförande innebandy och påpekar att det inte finns någon risk för själva arenan 

eftersom den kommer att finnas kvar oavsett hur det går ekonomiskt för 

idrottsföreningarna. Kommunpolitiker B konstaterar dock att om scenariot med 

kommunen som ägare av arenorna inträffar kommer arenorna både vara för stora och 

dyra för verksamheten som kommer bedrivas i arenorna. Därav uppmärksammar han 

risken att idrottsföreningarna inte kan betala tillbaka lånet. När vi frågar 

intervjupersonerna om de ökade kostnaderna eller riskerna med investeringen slutar de 

oftast svaren med att trycka på Arenastadens positiva effekter för Växjö, vilket vi anser 

beror på att viljan var så stark att detta skulle ske. 

 

Något som diskuterades lite vagt var riskerna i samband med att låna ut pengar 

(projektledare). Projekledaren tillägger att ifall kommunen inte hade varit medfinansiär 

till entreprenörerna hade kommunen fått stå för alla kostnader vilket är riskfyllt. Ernst & 

Young (2014) påpekar dock att kommunens risk är oförändrad oavsett om de äger 

arenorna eller inte.  Kommunchefen är inte enig med Ernst & Young (2014) och menar 

att det inte skulle vara fördelaktigt för kommunen att äga arenorna. Andra risker som 

diskuterades och som kommunen var väl medvetna om var att ifall de idrottsliga 

prestationerna skulle försämras så skulle kommunen beskyllas och skattebetalare 

belastas (Kommunpolitiker A). Framförallt skedde diskussioner med Öster IF om hur 

riskerna kunde minimeras och vilka intäktsmöjligheter som fanns (Kommunpolitiker 

A). Även ordförande ishockey framhåller att de risker som diskuterades var de 

idrottsliga riskerna. Projektledaren menar att detta kan ses som ett riskfyllt 

finansieringsupplägg men att viljan att någon skulle hända på området var så stark att 

dessa risker förbisågs. Likaså menar han att den idrottsliga risken glömdes bort något i 

samband med euforin som uppstod när elitlagen visade på bra idrottsliga prestationer i 

samband med arenabyggnationerna.  
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Ljung och Högberg (1999) menar att investeringsalternativs risker bör analyseras. 

Flyvbjerg et.al (2003) menar att riskanalys bör ligga till grund för riskhantering där 

riskerna först bör identifieras och sedan allokeras till de som bäst kan hantera den. Vi 

kan urskilja att risken har försökt reducerats då benchmarkingarenor har studerats för att 

försöka göra en så verklighetstrogen kalkyl som möjligt. Ytterligare sätt att minska 

risken var att andra moderna arenor i Sverige och Europa studerades inför 

arenabyggnationerna menar projektledaren och kommunchefen. Kommunen kan även 

minska risken genom att de “tummar” på kapitalkostnader gällande ränta och 

amorteringar för att föreningarna inte ska gå i konkurs. Detta är möjligt genom den 

valda finanseringslösningen och kan ses som ett bra alternativ eftersom Arenastaden är 

en stor investering förknippad med risker. Att kapitalkostnaderna hanteras på detta sättet 

är i enlighet med Alpenberg och Karlsson (2005) och bekräftar det faktum att 

Arenastaden kan betraktas som en superinvestering. Författarna konstaterar nämligen att 

superinvesteringar orsakar en stor osäkerhet på investeringens framtid, vilket har en 

inverkan på hur kapitalkostnaderna behandlas. 

 

Projektledaren menar att det finns en ekonomisk risk eftersom kommunen är finansiär 

samt då idrottsliga framgångar inte alltid är en realitet. Detta poängteras av 

kommunpolitiker A som menar att en negativ effekt av Arenastaden är att det kostar 

mycket pengar för kommunen. Kommunpolitiker B håller med och påpekar att Östers 

nedflyttning i seriesystemet har resulterat i ökade kostnader för kommunen som inte 

tidigare har förutspåtts. Detta poängteras också av ordförande friidrott som menar att det 

kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop. 

 

Diskuterade risker Idrottsliga risker Ekonomiska risker 

Projektledare - x 

Kommunchef - - 

Kommunpolitiker A x x 

Kommunpolitiker B - x 

Ordförande friidrott - x 

Ordförande innebandy - - 

Ordförande ishockey x - 

Ordförande fotboll - - 

Tabell 5:12 Diskuterade risker 
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Med utgångspunkt i Arenastadens storlek kan en fullständig riskanalys inte anses vara 

möjlig då projektet är så omfattande samt då det är svårt att sätta ett värde på alla 

riskfaktorer. Vi anser att det dock borde gjorts mer analyser och strategier för hur 

riskerna kunder hanteras eftersom det är ett åtagande för lång tid framöver vilket ger en 

ökad risk. Som Flyvbjerg et.al (2003) menar har föreningarna genom att bilda 

fastighetsbolag allokerat risken för arenorna till dessa bolag. Detta diskuterades i 

fotbollsföreningen där det resonerades som så att risken kunde fördelas genom att 

arenabolag startades så att istället för att idrottsföreningen bär riskerna är det 

arenabolaget som bär på riskerna (Ordförande fotboll). Vi kan konstatera att risken har 

minskat till följd av att idrottsföreningarna bildat fastighetsbolag som har byggt 

arenorna. 

 

5.4.2 Investeringskalkyl 

Nooji et.al (2013) menar att det är viktig med god kostnadskontroll. Tidigare studier av 

stora megaprojekt konstaterar dock att projekten kännetecknas av överoptimistiska 

prognoser och underskattade kostnader (Flyvbjerg et.al, 2003; Buhl et.al, 2002; Lerulf, 

2010). Detta är realitet för Arenastaden vars investeringskostnader underskattades. Den 

ekonomiska kalkylen fungerade som en ledstjärna i investeringsprojektet men kunde 

inte alltid upprätthållas menar projektledaren och kommunpolitiker A. 

Kommunpolitiker A understryker att de åtgärder kommunen kunnat göra för att 

uppskatta kostnaderna bättre var att vara hårdare mot föreningarna. Projektledaren anser 

dock att det inte fanns åtgärder att tillta för att uppskatta kostnaderna bättre då det ofta 

dyker upp kostnader som inte alltid kan förutspås. Även kommunchefen betonar att 

investeringskostnaden var omöjligt att projektera fram. De kostnader som framförallt 

underskattades i budgeten var de kommunala markområdena menar projektledare, 

kommunchefen och kommunpolitikerna. Enligt projektledaren kan det kopplas till att 

området blev större. Anledningen enligt kommunchefen till de ökade markkostnaderna 

var att arenorna stod i centrum samt att kostnaderna för markområdena var dåligt 

kalkylerade och därmed blev som en glädjekalkyl. Kommunpolitiker B anser istället att 

det var det höga tempot på investeringsprojektet som gjorde att kommunen inte hann 

ställa in sig på alla nya uppkomna kostnader samt att det inte hade skett en noggrann 

genomgång av vad den kommunala budgeten skulle innehålla som orsakade en ökad 

investeringskostnad. 
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Investeringskostnaden ökade med cirka fyra procent enligt projektledaren och 

kommunchefen, vilket de inte anser vara mycket för ett så stort och komplext projekt 

som Arenastaden i jämförelse med liknande projekt. Projektledaren anser att 

beräkningarna för Arenastaden har varit bra och att kommunen fått mycket 

anläggningar för måttliga kostnader. Kommunpolitiker B menar att det inte är konstigt 

att det uppkom ytterligare kostnader då det inte går att planera varenda liten detalj 

eftersom investeringen därmed bromsas och kanske inte genomförs. Ernst & Young 

(2014) menar dock att det innan anläggningarna byggdes fanns en bestämmelse från 

kommunen att om kostnaderna översteg de ekonomiska ramarna skulle driftsbolagen 

själva bekosta mellanskillnaden. Kommunpolitiker A menar likaså att det sattes en 

gräns för investeringarna i kommunfullmäktige men att den senare ändrades. 

Ordförande friidrott pekar dock på att de inte upplevde att det var något problem från 

kommunen om föreningen ville låna mer pengar. Att kostnaderna inte blev högre menar 

projektledaren beror på att projektledarna för respektive arena var duktiga. För att 

minska överkostnaderna menar projektledaren att andra arenor studerades runt om i 

Sverige och Europa för att kunna upprätta investeringskalkyler för respektive arena. 

Även ordförande innebandy och ordförande ishockey menar att de studerade andra 

arenor för att upprätta den ekonomiska kalkylen och därav uppskatta kostnaderna bättre. 

 

Anledning till ökade 

investeringskostnader 

Svårighet att 

projektera 

Markområden 

"glömdes" 

bort 

Högt 

tempo 

Dålig 

kalkylering 

Projektledare x - - x 

Kommunchef x x - x 

Kommunpolitiker A - - - x 

Kommunpolitiker B - - x x 

Tabell 5:13 Anledning till ökade investeringskostnader 

 

Att investeringskostnaderna blev högre än förväntat berodde på överoptimistiska 

prognoser och underskattade kostnader vilket är i enlighet med Flyvbjerg et.al (2003) 

och Buhl et.al (2002). Orsaken till de underskattade investeringskostnaderna var 

investeringsprojektets korta genomförandetid och bristfälliga analyser. Att djupgående 

analyser och kostnadsberäkningar nästintill ignorerades kan i sin tur förklaras av Växjö 

kommuns starka tro och vilja att genomföra projektet. 
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Enligt Buhl et.al (2002) beror underskattade kostnader på strategisk missvisning men i 

Arenastadens fall finns inga klara belägg detta. Istället menar vi att det är förståeligt att 

kostnaderna för mellanutrymmena blev högre än förväntat eftersom 

investeringsprojektet kan betraktas som ett slags “experiment” och därmed fanns 

saknades kunskap, detta är i enlighet med Alpenberg och Karlsson (2005) som menar 

att superinvesteringar kan ses som ett lärobjekt. Utifrån detta kan Arenastaden 

karaktäriseras som en superinvestering.  

 

Nära kopplat till ökade investeringskostnader är ökade driftskostnader. Projektledaren 

menar att i takt med att byggnationen blev mer omfattande och genomförandetiden 

kortare ökade driftskostnaderna eftersom det inte fanns mycket eftertanke eller 

djupgående analyser. Enligt kommunchefen ökade driftskostnaderna för 

mellanutrymmena då behovet av dessa underskattades. Kommunpolitiker A menar 

likaså att en ökning i investeringskostnaderna även resulterade i en ökning i 

driftskostnaderna.  

 

För att få igenom ett investeringsprojekt kan projektledaren antingen anpassa 

investeringens intäkter och/eller kostnader eller försöka ändra omgivningens 

uppfattning av investeringsprojektet (Jansson, 1992). I Arenastadens fall användes båda 

alternativen till att motivera investeringsprojektet. Kommunen försökte påverka 

omgivningen genom marknadsföring. De förespråkade att något behövdes göras på 

området eftersom det var nedslitet. De menade att det var dumt att inte ta tillvara på 

området och eftersom Växjö är en idrottsstad var det viktigt att investera i idrotten. 

Kommunchefen bekräftar även att det gjordes något av en glädjekalkyl vilket innebar att 

själva investeringen anpassades. Vidare menar Ljung och Högberg (1999) att 

kostnadsuppskattningar ofta görs av personer som är direkt berörda av investeringen 

vilket kan resultera i att investeringens konsekvenser medvetet uppskattas fel. 

Anledningen till detta kan enligt Ljung och Högberg (1999) bero på att investeringen 

ger status till innehavaren. Att innehavaren vill uppnå status instämmer med 

Arenastaden då Arenastaden kan betraktas som ett statusbygge både ur kommunens- 

och idrottsföreningens synvinkel. Fotbolls- och ishockeyföreningen byggde exempelvis 

en påkostad restaurangdel som varken var nödvändig för själva arenan eller initialt 
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planerad, vilket vi anser är en del i att höja idrottsföreningarnas status. Vikten av status 

synliggörs även för kommunens mellanutrymmen, de skulle inte enbart vara 

funktionella utan även vara estetiskt vackra och det kan därav tolkas som att 

Arenastaden skulle vara ett skrytbygge för att samhällsekonomiska effekter skulle 

kunna uppfyllas. 

 

Blomquist och Jacobsson (2002) pekar på att eftersom investeringsprojekt förknippas 

med osäkerhet följs historiska rutiner, regler och tillvägagångssätt vid kalkyleringen. 

Detta överensstämmer delvis men med tanke på att investeringsprojektet är så pass 

unikt är det inte alltid möjligt att utgå utifrån historiska regler och rutiner eftersom 

investeringsprojektet inneburit att kommunen ställts inför helt nya frågor. Arenastaden 

särskiljer sig därmed från ”vanliga” investeringar och eftersom det är ett lärobjekt kan 

investeringsprojektet ses som en superinvestering.  

 

Alpenberg och Karlsson (2005) konstaterar att kravnivåer såsom kalkylränta baseras på 

långsiktiga uppställda lönsamhetskrav, vilket kan resultera i att det sätts för höga krav 

på investeringar och att det därför fokuseras på alltför kortsiktiga investeringar. Vilka 

ekonomiska krav och kriterier såsom kalkylränta som användes för Arenastaden och 

dess arenabyggnationer finns inte mycket information kring. Intervjupersonerna från de 

olika föreningarna nämner en kalkylränta men vi har inte fått tillgång till dokument eller 

liknande som kan styrka dessa påståenden. Kommunchefen menar dock att kalkylräntan 

skrevs in i respektive genomförandeavtal med föreningarna där det adderades en halv 

procent till vad föreningen fick låna för så att klubbarna inte skulle gynnas. När det 

gäller fastställande av kalkylränta motiveras den av intervjupersonerna som att 

kalkykräntan “ansågs lämplig”. Vi kan därav konstatera att en kalkylränta har fastställts, 

men att den inte spelat en stor roll i investeringen eller att den följts upp. Likt tidigare 

kan detta kopplas ihop med att det är en indirekt kommunal investering. Eftersom det är 

en kommunal verksamhet är den som Collins (2006) uttrycker det inte vinstdrivande 

och därav har de ekonomiska kalkylerna mindre roll än för privata företag. Istället har 

de samhällsekonomiska effekterna större betydelse.  

 

Kommunchefen och projektledaren poängterar att det ställdes krav på föreningarna att 

de skulle anlita varsin professionell projektledare. Ordförande friidrott tillägger att 
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kommunen ställde ett ytterligare krav om att föreningarna skulle hålla sin budget, 

speciellt driftsbidragen. Ordförande innebandy menar i jämförelse med ovanstående 

intervjupersoner att kravet som ställdes var att föreningen skulle bygga en anläggning. 

Dessutom menar Ernst & Young (2014) att det krav som ställdes var att bolagens egna 

kapital skulle vara mellan 1-4 miljoner kronor men när byggkreditivet betalades ut var 

detta krav inte uppfyllt. 

 

Renck (1967) framhåller att en investeringskalkyl enbart fungerar som en del av 

beslutsunderlaget och att åsikter från olika instanser har stor betydelse för om 

investeringen genomförs eller inte, detta är tydligt i Arenastaden. Enligt Ernst & Young 

(2014) var investeringskalkylen väldigt grov. Likaså understryker kommunpolitiker A 

att den inte hade stor roll för Arenastadens beslutsfattande. Projektledaren menar att 

kalkylen som låg till grunden för Arenastaden var en blandning mellan drift- och 

investeringskalkyl, men att den inte var logisk uppbyggd eller komplicerad. 

Kommunpolitiker A preciserar det hela och menar att kalkylen bestod av vad de olika 

arenorna skulle kosta. Eftersom det inte var kommunen som gjorde investeringskalkylen 

var det främst driftskostnaderna och vad föreningarna skulle klara av att betala själva 

som var av intresse för kommunen. Som 

resonemanget ovan tyder på var investeringskalkylen inte betydande för kommunen 

eftersom den var grov och enbart innehöll investerings- och driftskostnader. 

Istället var alla aktörerna eniga om att genomföra investeringen vilket är i 

enlighet med Renck (1967) och det kan konstateras att åsikterna från 

Arenastadens inblandade aktörer spelade stor roll för investeringens 

genomförande. Några traditionella investeringsmetoder har likaså inte använts i 

kalkylen vad vi uppfattat utan kommunen har räknat på lånesumma, driftsbidrag och 

mellanutrymmenas kostnader. 

 

Det finns ett flertal metoder som kan användas vid investeringskalkylering (Grubbström 

& Lundquist, 2005; Ljung & Högberg, 1999; Renck, 1967). Vilka investeringsmetoder 

som utgicks ifrån är oklart och inget vi fick tillgång till. Ordförande innebandy betonade 

till och med att investeringskalkylerna inte var intressanta utan att de endast betraktades 

som byggpapper. Istället uppfattade vi att intervjupersonerna blev konfunderade när vi 

frågade om vilken investeringsmetod som användes. Oavsett om någon 
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investeringsmetod användes eller inte kan de konstateras att underlagen och 

dokumenten som finns att tillgå om Arenastaden är få, vilket är något som poängteras i 

Ernst & Youngs revisionsrapport 2014. Även Blomquist och Jacobsson (2002) pekar på 

kalkylernas ofta begränsade roll vid beslutsprocesserna för megaprojekt och menar att 

kalkylen istället syftar till att göra investeringen legitim och rationell så att intressenter 

övertygas. Att kalkylerna var grova kan inte understrykas nog utan de utformades nog 

mest för att få investeringssatsningen legitim. Detta kan förklaras med att kommuner 

inte är vinstdrivande och är därav inte lika intresserade av lönsamhet som privata 

företag är. 

 

De olika arenorna och idrottsföreningarna har olika förutsättningar. Något som skiljer 

de olika arenorna åt är ekonomin. Växjö Lakers har en stark ekonomi, men är beroende 

av intäkter eftersom intäkterna är kopplade till hur det går för ishockeyn. 

Fotbollsföreningen är den som är mest utsatt ekonomiskt, även de är beroende av hur 

det går för fotbollsspelarna eftersom intäkterna är kopplade till idrottsprestationen. 

Innebandyföreningen har likt fotbollsföreningen haft det lite sämre ekonomiskt, vilket 

främst är på grund av att de inte fått intäkter från friskolor. Friidrotten är den mest 

stabila idrottsföreningen rent ekonomiskt eftersom de inte är beroende av intäkter på 

samma sätt eftersom de inte spelar i någon serie. Friidrottsföreningen skiljer sig därmed 

markant från de andra idrottsföreningarna i den meningen att de är den mest stabilaste 

idrottsföreningen rent ekonomiskt och eftersom de inte är en lagidrott som ämnar klättra 

i divisioner. Till följd av att de är mer stabila ekonomiskt och skiljer sig idrottsmässigt 

innehar de en breddverksamhet där alla kan delta. Eftersom de andra idrottsföreningarna 

inte har den stabiliteten som friidrotten har, innehar de inte samma förutsättningar att 

satsa på en större bredd såsom att inkludera damidrotter på en högre nivå. Ordförande 

innebandy uttryckte att så länge det går bra för herrarna satsas resurserna på dem, ett 

damlag blir först aktuellt ifall det går dåligt för herrarna. Fastän kommunen försöker se 

till att det finns breddidrott är det svårt med idrottsliga prestationer, både att skapa en 

ekonomisk stabilitet och öka breddidrotten. Eftersom det handlar om idrottsliga 

prestationer och samtidigt gå ihop ekonomiskt är det förståeligt att idrottsföreningarna 

måste koncentrera sina resurser till att fokusera på en sak. Det är viktigt att ha i åtanke 

att idrottsföreningarna är relativt unga på den höga elitnivån men vi tror att när de 
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“landat” så kan breddidrotten träda fram, även om de idrottsliga prestationerna alltid går 

upp och ned, ifall kapital finns. 

 

5.5 Arenastaden – en superinvestering! 
 

Superinvesteringar små- och medelstora  

tillverkande företag  

Arenastaden  

Unik karaktär Ja      

Normbildare Delvis  

Viktig ur strategiskt perspektiv Ja  

Viktig ur finansiellt perspektiv  Ja 

Viktig ur verksamhetsperspektiv  Ja 

Synliggör vision Ja 

Begränsar handlingsutrymme Delvis 

Nyttjar kapacitet  Ja 

Kort planeringstid Delvis  

Lär- och testobjekt Ja 

Behov av ökad formalisering Ja 

Vikten av att avsätta tid och resurser på personal Ja 

Högre grad av decentraliserat beslutsfattande Ja 

Ekonomiska beslutsdimensioner Nej  

Tabell 5:14 Karaktärsdrag för superinvesteringar  

 

I tabellen ovan redogörs det för i vilka avseenden Arenastaden kan klassificeras som en 

superinvestering. Eftersom Arenastaden ur de flesta avseenden kan ses som en 

superinvestering kan det således konstateras att Arenastaden är en superinvestering. 

Trots klassificeringen kan vi se att Arenastaden som superinvestering skiljer sig något 

från Alpenberg och Karlsson (2005)s modell för en superinvestering i små- och 

medelstora tillverkande företag. Vi har konstruerat en modiferad modell för hur 

superinvesteringen Arenastaden ser ut vilket kommer att beskrivas samt illustreras i xx 

nedan.  
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Bild 5:1 Arenastaden som superinvestering 

 

Som illustreras ovan är det påverkansfaktorerna som skiljer sig jämfört med Alpenberg 

och Karlsson (2005)s modell ursprungliga modell. I författarnas modell bestod 

påverkansfaktorerna av förändringar i organisation, marknadsförutsättningar samt mål 

och ekonomiska styrsystem. De påverkansfaktorer som är aktuella för Arenastaden är 

det faktum att det är en kommunal investering som uppstår i samverkan mellan 

offentliga- och privata aktörer där samhällsekonomiska effekter har en betydande 

Påverkansfaktorer 

 Kommunal investering 

 Privat-offentlig samverkan 

 Samhällsekonomiska effekter   

Investeringsanalys 

och beslutslogik 

Framdrivning Initiering 
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roll.  Dessa påverkansfaktorer har genomsyrat hela superinvesteringen. Det går däremot 

inte att utesluta att Alpenberg och Karlsson (2005)s påverkansfaktorer inte gäller för 

Arenastaden, men eftersom vi inte fann att så var fallet menar vi att dessa inte är direkta 

påverkansfaktorer för projektet. Resterande delar i den ursprungliga modellen för hur 

superinvesteringar görs finns i den modifierade modellen men har fått olika betydelse 

till följd av Arenastadens påverkansfaktorer, vilket kommer klargöras nedan.  

 

Arenastaden är en indirekt kommunal investering och eftersom kommunen inte är 

vinstdrivande och verkar för ge kommuninvånare service påverkar det Arenastadens 

investeringslogik. Mer konkret innebär det att samhällsekonomiska effekter i stort sett 

har ersatt den ekonomiska dimensionen i den ursprungliga modellen för hur 

superinvesteringar utformas. Ekonomiska krav, investeringsmetoder och analyser har 

således inte haft en betydande roll under Arenastadens initiering och genomförande utan 

investeringsprojektet har istället motiverats med samhällsekonomiska effekter. Likaså 

har samverkan haft en central betydelse för många delar i Arenastadsprojektet vilket har 

varit betydelsefullt genom hela projektet. Eftersom det var en kommunal investering 

och ett sådant stort åtagande för både kommunen och de olika idrottsföreningarna 

krävdes en samverkan med den privata sektorn. Samverkan har fungerat bra och haft en 

central betydelse för Arenastadens framgång, samverkan har även möjliggjort en kort 

genomförandetid. 

 

Att Arenastaden kan klassificeras som en superinvestering för Växjö kan förklara 

mycket av hur investeringsprojektet har hanterats, framförallt förklarar det varför 

redovisningen har varit bristfällig och varför dokumentationen varit tunn. Arenastaden 

var en otroligt betydelsefull och viktig spelplansinvestering för Växjö Kommun. Till 

följd av att det är en spelplansinvestering såg investeringsprocessen annorlunda ut 

jämfört med en ”vanlig” kommunal investering. Då hade förmodligen noggrannare 

kalkyler och analyser gjorts, vilket medfört att projektet tagit längre tid samt kostat mer. 

Det är likaså inte konstigt att analyserna som gjordes var få eftersom Arenastaden sågs 

som ett lärprojekt. 

 

Då få analyser gjordes, anser vi i enlighet med Alpenberg och Karlsson (2005)s lärdom 

att en högre grad av formalisering krävs vid ett liknande projekt. Denna borde varit 
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högre under projektets gång, framförallt med tanke på att Arenastaden är ett projekt med 

samverkan mellan många olika aktörer. Eftersom många aktörer är inblandade måste 

den ekonomiska kontrollen över föreningarna vara högre både inför, under och efter 

arenabyggnationerna. Detta eftersom det möjliggör att onödiga kostnader kan undvikas. 

Finansieringslösningen som valdes hade inte använts tidigare i ett sådant stort 

investeringsprojekt. Vi kan konstatera att finansieringslösningen resulterat i många 

positiva effekter. Den har exempelvis varit grunden till den goda samverkan som 

genomsyrar Arenastaden och har medfört till att rollerna mellan aktörerna tydliggjorts. 

Tack vare samverkan mellan offentliga- och privata aktörer har detta resulterat i att det 

kommersiella intresset kunnat förenas med kommunens intresse. Finansieringslösningen 

har även lett till att arenabyggnationerna blivit bättre än om kommunen utfört dem samt 

till att pekpinnarna från kommunen varit små. Vi anser dock att samverkan mellan 

idrottsföreningarna kunnat bli ännu bättre ifall kommunen ställt fler krav. Exempelvis 

byggdes en restaurangdel i Vida arena och en i Myresjöhus arena, varav en nu gått i 

konkurs. En gemensam restaurangdel hade möjliggjort en ökad samverkan och lägre 

kostnader. 

 

Arenastaden kan inte jämföras med liknande satsningar av arenabyggnationer då 

Arenastaden är ett multiprojekt, bestående av flera arenor på samma område. Detta har 

till skillnad från enstaka arenabyggnationer resulterat i en stor uppmärksamhet, en 

uppmärksamhet som inte hade funnits om en enstaka arena byggts. Det unika konceptet 

har således resulterat i mycket uppmärksamhet och varit en framgångsfaktor för Växjö, 

det vill säga att kommunen vågar göra något unikt och nytt. Det kan därav poängteras 

att det är otroligt viktigt att vara unik, framförallt i tider då Sverige fortfarande är inne i 

en “arenaboom”. 
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6. Slutsats 

I kapitlet nedan besvaras uppsatsens problemformuleringar och syftet uppfylls. Kapitel 

avslutas sedan med förslag på vidare forskning.  

 

 

Kan Arenastaden i Växjö klassificeras som en superinvestering? 

- I så fall hur kan en modell för superinvesteringen Arenastaden se ut?  

 

Vi kan konstatera att Arenastaden är en superinvestering. Modellen Alpenberg och 

Karlsson (2005) tagit fram för små- och medelstora tillverkande företag är dock inte 

tillräcklig för att förklara hur superinvesteringen Arenastaden har genomförts. 

Modellens påverkansfaktorer har modifierats för att vara applicerbar på ett 

investeringsprojekt där samverkan mellan offentliga- och privata aktörer är ett faktum. 

De påverkansfaktorerna som är aktuella för Arenastaden är att det är en kommunal 

investering där samverkan mellan offentliga- och privata aktörer är ett faktum och där 

samhällsekonomiska effekter haft en betydande roll.   

 

Vilka samhällsekonomiska effekter beaktades under initieringen av 

Arenastadsprojektet? 

 

Det gjordes inga beräkningar eller någon formell analys av de samhällsekonomiska 

effekterna inför Arenastaden. De samhällsekonomiska effekterna som diskuterades var 

främst marknadsföring för att nå en expansion av Växjö. Flertalet effekter inom 

marknadsföring beaktades, så som att sätta Växjö på kartan, att locka hit både invånare 

och företag samt att utveckla Växjö som idrottsstad. Även om det är för tidigt att 

identifiera några uppkomna samhällsekonomiska effekter av projektet är det 

marknadsföring som intervjupersonerna menar har uppkommit. Med utgångspunkt i att 

det är svårt att mäta samhällsekonomiska effekter anser vi inte att det varit fördelaktigt 

om ytterligare effekter beaktats.  

 

Vilka lärdomar kan dras när det gäller Arenastadens genomförande inför 

liknande investeringsprojekt?  
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Från Arenastaden kan flertalet lärdomar dras. Trots att projektet är en indirekt 

kommunal investering är det inget argument för att investeringskalkylen ska ha en liten 

roll. Eftersom det är ett stort investeringsprojekt med mycket stor strategisk påverkan 

behöver kommunen ha en större insikt i de ekonomiska dimensionerna. Analyserna 

behöver vara djupare vad det gäller riskhantering för att kunna hantera och undvika 

onödiga scenarion, vilket hade varit möjligt med en större och starkare projektledning. 

Detta är särskilt viktigt eftersom investeringsprojektet genomsyras av en privat-offentlig 

samverkan och kommunen därav behöver ha en större kontroll över projektets flertalet 

aktörer. En ytterligare lärdom är att Arenastadens unika koncept varit en 

framgångsfaktor för projektet då det givit Arenastaden stor uppmärksamhet. 

 

6.1 Vidare forskning 

Alpenberg och Karlsson (2005)s modell om hur superinvesteringar utformas kan 

appliceras på små- och medelstora tillverkande företag samt på investeringsprojekt där 

samverkan mellan privata- och offentliga aktörer är ett faktum. Det hade därför varit 

intressant att fortsätta utveckla teorin om superinvesteringar och hitta andra kontexter 

att testa modellen på. I studien om Arenastaden uppmärksammades vilka 

samhällsekonomiska effekter som beaktats i initieringen av investeringsprojektet samt 

vilka samhällsekonomiska effekter som upplevdes ha uppkommit. Eftersom 

Arenastaden är en relativt ny investering som fortfarande inte är färdigbyggd är det 

svårt att studera uppkomna samhällsekonomiska effekter av investeringsprojektet. 

Enligt Massé (1976) kan det nämligen dröja några år innan samhällsekonomiska 

effekter synliggörs. Därför finner vi det intresseväckande att när Arenastaden står färdig 

studera vilka samhällsekonomiska effekter som har uppkommit till följd av 

investeringsprojektet. Det vore även intressant att studera andra effekter än de 

samhällsekonomiska effekterna. Arenastaden studerades ur ett kommunalt perspektiv, 

det vore därför intresseväckande att studera Arenastaden ur ett föreningsperspektiv. Av 

särskilt intresse vore det att granska föreningarnas investeringskalkyler. Det skulle 

dessutom vara spännande att inkludera alla Arenastadens föreningar och utrymmen, vår 

studie fokuserade på de fyra största idrottsföreningarnas arenabyggnationer medan de 

resterande föreningarna och hallarna berördes flyktigt.  
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Bilaga 1 – Samverkansavtal 

SAMVERKANSAVTAL  

1 PARTER  

1.1 Växjö kommun genom kommunstyrelsen (Kommunen)  

1.2 Värendsvallens Fastighets AB, org nr 556717-7000 (VFAB)  

1.3 Östers IF, org nr 829500-5386 (ÖIF)  

1.4 Östers IF:s Service AB, org nr 556529-7461 (ÖSAB)  

1.5 Växjö Lakers Hockey, org nr 829500-2678 (VLH)  

1.6 Växjö Lakers AB, org nr 556574-0015 (VLAB)  

1.7 IFK Växjö, org nr 829500-1393 (IFK)  

nedan gemensamt kallade Parterna.  

2 Avsiktsförklaringar  

2.1 Kommunfullmäktige antog den 21 april 2009 § 76 en dispositionsplan 

för Arenastaden, bilaga 2.1. Av planen framgår bland annat att olika 

intressenter inom Arenastaden genom samverkan på många plan 

tillsammans ska bidra till att öka idrottens utvecklingsmöjligheter och 

Växjöregionens attraktionskraft.  

2.2 I skrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2009 förklarade VLH, ÖIF 

och IFK bl.a. att de gemensamt vill ta aktiv del i utbyggnaden av 

idrottsanläggningar inom Arenastaden och ta ansvar för drift av byggnader 

och aktivitetsytor. För detta förklarade sig föreningarna beredda att bilda 

särskilda driftbolag och genom samverkansavtal se till att samordna nya 

byggnadsinvesteringar och skapa en rationell drift av områdets alla 

anläggningar.  

2.3 Med anledning av föreningarnas skrivelse beslutade 

kommunfullmäktige den 25  

augusti 2009, § 164, att som inriktning för genomförande av Arenastaden 

godkänna att ansvar för framtida drift kan övergå till driftbolag ägda av 
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föreningar. Kommunfullmäktige uttalade samtidigt att finansiering av 

byggnationen kan ske genom finansiell leasing, upplåning enligt 

kommunens finanspolicyn och/eller borgen för något av alternativen.  

2.4 Föreningarna och deras driftbolag avser att verka för att utveckla 

forskning och undervisning inom idrotten. Målsättningen ska vara att göra 

Växjö känt för kvalificerad idrottslig forskning och utbildning. 2  

2.5 Med de ovan angivna avsiktsförklaringarna som bakgrund tecknar 

parterna följande samverkansavtal med gemensamma utgångspunkter för 

verksamheten inom Arenastaden. Med Arenastaden avses i detta avtal det 

område som markerats grönt på plankarta till detaljplan Värendsvallen 4 

m.fl. antagen 2008-01-22 av kommunfullmäktige i Växjö kommun, bilaga 

2.5  

3 Den idrottsliga visionen  

3.1 Parterna har för avsikt att göra Arenastaden till ett område där idrotten 

har högsta  

prioritet och där sportens behov av tränings- och matcharenor förenas med 

regionens behov av landmärken och idrottsupplevelser. Vidare ska 

Arenastaden bli nationellt och internationellt känd som ett tränings-, 

utbildnings- och utvecklingscentrum där akademi och idrott verkar 

tillsammans och där idrottande ungdomar ges möjligheter att utvecklas och 

bli positiva förebilder. Arenastaden ska slutligen kännetecknas av säkerhet, 

service och miljötänkande för idrottsutövare, ledare, personal, arrangörer 

och åskådare.  

3.2 Den idrottsliga verksamheten ska präglas av professionalism med en 

yttre öppenhet  

och inre trygghet/säkerhet samt med god sammanhållning mellan Parterna. 

Parterna ska verka för att utveckla Arenastaden enligt denna idrottsliga 

vision i nära samverkan med universitetets forskning och ledarutbildning.  
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4 Nybyggnation  

4.1 Inom Arenastaden planeras en ny ishall med träningshall, en ny 

fotbollsarena och en ny friidrottshall att uppföras samt en ny kastplan och 

en ny konstgräsplan att anläggas. Anläggningarnas läge framgår av bilaga 

4.1.  

4.2 VFAB ska i särskilda avtal upplåta/överlåta mark inom Arenastaden, 

dels till VLH eller VLAB för byggnation av den nya ishallen och 

träningshallen för ishockey och andra isidrotter och dels till ÖIF eller 

ÖSAB för byggnation av den nya fotbollsarenan.  

4.3 VLH eller VLAB ska bygga, förvalta samt svara för underhållet av de 

nya idrottsanläggningarna för ishockey och andra isidrotter. Kommunen 

ska ges möjlighet till insyn i byggprocessen.  

4.4 ÖIF eller ÖSAB ska bygga och förvalta samt svara för underhållet av 

den nya fotbollsarenan. Kommunen ska ges möjlighet till insyn i 

byggprocessen.  

4.5 För att bedöma de nya isanläggningarnas och den nya fotbollsarenans 

status och underhållsbehov ska Kommunen och VLH/VLAB resp. 

ÖIF/ÖSAB utföra revisionsbesiktning av anläggningarna minst vartannat 

år.. 3  

4.6 VFAB ska efter beställning av Kommunen bygga den nya 

friidrottshallen, den nya konstgräsplanen och den nya kastplanen samt 

svara för att gång- och cykelstråken och den yttre miljön i övrigt utformas i 

huvudsaklig överensstämmelse med intentionerna i dispositionsplanen. 

VFAB ska efter avtal med Kommunen mot självkostnadspris svara för 

skötseln av Arenastadens yttre miljö, såsom torgytor, gångstråk, cykelvägar 

och parkeringar.  
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4.7 Parterna är överens om att Arenastadens byggnader och anläggningar 

ska uppföras med höga krav på tillgänglighet, stadsmässig gestaltning och 

energieffektivitet samt i övrigt i linje med devisen ”Växjö – Europas 

grönaste stad”. Parterna ska samråda om utformningen av den yttre miljön.  

5 Befintliga byggnader och planer för idrott  

5.1 Befintliga byggnader och planer för idrott redovisas i bilaga 5.1.  

5.2 VLH eller VLAB ska köpa ett område av Växjö Värendsvallen 3, som 

innehåller befintlig ishall samt curlinghall, enligt separat avtal med VFAB. 

VLAB ska även svara för drift och underhåll av befintlig ishall och 

curlinghall.  

5.3 För att bedöma den befintliga ishallens status och underhållsbehov ska 

Kommunen och VLAB minst vartannat år genomföra revisionsbesiktning 

av anläggningen.  

5.4 ÖSAB ska hyra och svara för verksamhetsdrift och underhåll av 

befintlig fotbollsarena (A-planen) med tillhörande byggnader och 

Tipshallen, exklusive de lokaler som VFAB idag hyr ut till andra externa 

parter än fritidsnämnden. Driftansvarets fördelning mellan VFAB och 

ÖSAB ska regleras i en särskild gränsdragningslista.  

Vidare ska ÖSAB hyra och svara för verksamhetsdrift och underhåll av den 

nya friidrottshallen samt arrendera och svara för drift och underhåll av den 

nya kastplanen samt de olika fotbollsplanerna enligt separata avtal med 

VFAB.  

5.5 IFK ska genom separata avtal med ÖSAB hyra och bedriva verksamhet 

i den nya friidrottshallen och delar av Tipshallen samt på A-planen och den 

nya kastplanen.  

6 Ekonomiska utgångspunkter för byggnation och drift  

6.1 Investering i byggnader och övertagande av drift förutsätter att 

Kommunen och VFAB med respektive föreningspart träffar särskilt 
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genomförandeavtal och fullföljer detta med erforderliga överlåtelse-

/upplåtelseavtal.  

6.2 De av fullmäktige antagna ekonomiska ramarna är parternas 

gemensamma utgångspunkt vid byggnation. Om en anläggning kan utföras 

så, att summan av kapital- och driftkostnader understiger beslutade ramar 

ska respektive driftbolags insats och kommunens bidrag minska. Om 

kostnaden överstiger de av fullmäktige antagna ekonomiska ramarna ska 

respektive driftbolag ensam stå för den överskjutande kostnaden.  

6.3 Omprövning av kommunens bidrag och ev. finansieringsvillkor sker 

minst vartannat år med hänsyn till bl.a. gjorda avskrivningar, 

underhållsbehov och räntor.  

6.4 Föreningarna och deras driftbolag förbinder sig att se till att såväl 

befintliga som tillkommande lokaler och anläggningar opartiskt, i skälig 

omfattning och på skäliga villkor hålls tillgängliga för invånarna, 

föreningslivet och andra aktörer i Växjö kommun.  

7 Personal  

Den personal som tidigare varit anställd inom Kultur- och 

Fritidsförvaltningen för drift av anläggningarna inom Värendsvallsområdet 

ska erbjudas anställning i driftbolagen enligt reglerna för 

verksamhetsövergång. Särskilda avtal kan behöva träffas om 

personalövergång.  

8 Samverkan med Universitetet  

8.1 Beställare  

Föreningarna avser att i så hög grad som möjligt nyttja Linnéuniversitetets 

kompetens för forskning och utbildning inom sina respektive verksamhe-

ter. Beställare av idrottslig forsknings- och utbildningsverksamhet är före-

ningarna.  

8.2 Utrustning och lokaler  
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Vid planeringen av anläggningar inom Arenastaden ska lokal- och 

utrustningsbehovet för den idrottsliga forsknings- och 

utbildningsverksamheten beaktas.  

9 Gemensamt träningscentrum  

Parterna ska verka för att det inom eller i direkt anslutning till Tipshallen 

utvecklas en gemensam mötesplats för idrottande ungdomar. Mötesplatsen 

bör innehålla träningscentrum, café och om möjligt enklare logi. Närhet till 

forsknings- undervisningslokaler är eftersträvansvärt.  

10 Säkerhet och trivsel  

10.1 Yttre säkerhet  

Parterna är överens om att Arenastaden ska präglas av en säker yttre miljö 

där idrottande ungdomar och andra ska kunna vistas både som utövare och 

besökare under trygga förhållanden. Med undantag för nyttotrafik ska bilar 

normalt inte förekomma inom Arenastadens inre kommunikationsstråk. 

Bilaga 10.1  

10.2 Skalskydd  

Parterna ska verka för att byggnader och lokaler ska vara tillgängliga för 

behöriga genom nyckelkort till kodlås och att entréer för aktiva och 

besökare/publik blir separerade och följer det regelverk som respektive 

specialförbund ställt upp. 5  

10.3 Inre säkerhet  

Parterna är överens om att alla säkerhetsanordningar ska utgå från 

respektive specialförbunds regelverk och att driftansvarig ska upprätta det 

specifika regelverk som kan behövas för de lokaler han ansvarar för. 

Driftansvarig bestämmer ansvarsfördelningen mellan eventuellt extern 

arrangör och den egna organisationen. Med driftansvarig avses den som 

genom att äga, hyra eller arrendera en idrottsanläggning bedriver 

verksamhet inom Arenastaden i enlighet med detta avtal.  
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10.4 Trivsel (arrangemang)  

Driftansvarig ska alltid svara för städning utomhus i direkt anslutning till 

genomfört arrangemang, såväl inom det egna närområdet som på övriga 

ytor inom området.  

10.5 Villkor för att få vistas i lokaler/anläggningar  

Driftansvarig för respektive lokal/anläggning antar särskilda regler för 

ledares ansvar avseende lokalens/anläggningens skick och rapportering av 

eventuell skada. Driftansvarig för respektive lokal/anläggning upprättar 

regelverk för vilka som får vistas i lokalen/anläggningen själva eller i 

ledares sällskap. Regelverken bör samordnas och uppfattas likartade inom 

hela området. Träning får av säkerhetsskäl endast ske under 

lokalernas/anläggningarnas öppettider.  

10.6 Villkor för upplåtelse av idrottsanläggning  

Driftansvarig ska:  

- tillhandahålla träningslokaler/arenor för träning enligt respektive 

specialförbunds tävlingsbestämmelser och enligt av den driftansvarige 

fastställda villkor.  

- tillhandahålla tävlingsredskap vid tävling inom sin idrott, enligt 

respektive specialförbunds tävlingsbestämmelser.  

- tillhandahålla personal vid träning och tävling för skötsel av fastighets-, 

säkerhets- och brandutrustning.  

11 Boknings-, betalnings- och säkerhetssystem  

11.1 Parterna är överens om att etablera ett gemensamt boknings- , 

betalnings-och säkerhetssystem. Detta ska omfatta aktivas, ledares och 

allmänhetens tillgänglighet till idrottsliga lokaler och besökares 

tillgänglighet till publika lokaler.  

11.2 Parterna är likaså överens om att försäljning av biljetter till 

föreningarnas matcher och andra arrangemang ska ske genom ett 
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gemensamt biljettsystem, såvida inte respektive specialförbund har bestämt 

något annat. När en anläggning eller lokal upplåts till extern arrangör ska 

driftansvarig verka för att biljetter kan köpas genom det gemensamma 

biljettsystemet. 

12 Giltighet  

12.1 Detta avtal gäller från det att det undertecknats av samtliga parter och 

tills vidare. Part som önskar frånträda samverkan ska påkalla förhandling 

med övriga parter. Om enighet ej kan nås vid förhandling och part 

fortfarande önskar frånträda avtalet ska denne skriftligen anmäla detta hos 

övriga parter. Om så sker upphör avtalet att gälla, såvida inte övriga parter 

kommer överens om att fortsätta samverkan.  

12.2 Part som frånträder avtalet har inte rätt till ersättning av annan part. 

Om avtalet upphör att gälla på grund av parts frånträde har inte heller 

övriga parter rätt till ersättning av annan part.  

12.3 Parterna i detta avtal kan gemensamt komma överens om att ny part 

kan tillkomma. Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara 

bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.  

 

13 Tvist  

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal och alla därav 

uppkommande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol.  

 

Växjö den 4 januari 2010  

 

Växjö kommun   Värendsvallens Fastighetsaktiebolag  

 

…………………………………… ………………………………………  

Bo Frank / Ove Dahl   Bertil Olsson / Daniel Hagberg  
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Östers IF    Östers IF:s Service AB  

 

………………………………….. ………………………………………  

Claes Löfgren   Claes Löfgren  

 

Växjö Lakers Hockey   Växjö Lakers AB  

 

………………………………… ……………………………………..  

Anders Öman   Anders Öman  

 

IFK Växjö  

 

………………………………..  

Lars Håkansson  

 

Bilagor  

Bilaga 2.1 Dispositionsplan antagen av KF 2009-04-21  

Bilaga 2.5 Arenastadenområdet – Plankarta KF 2008-01-22  

Bilaga 4.1 Nya anläggningar  

Bilaga 5.1 Befintliga byggnader och planer för idrott  

Bilaga 10.1 Bilfria kommunikationsstråk. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide projektledare 

Initiering av Arenastaden 

 Hur växte investeringen i Arenastaden fram? Varför valde man att satsa på en 

investering i Arenastaden? Vilka skulle du säga var drivkrafterna, både gällande 

aktörerna men likaså argumenten? 

 Gjordes det någon omvärldsanalys inför konceptet Arenastaden? I så fall hur såg 

den ut?  

 Hur tänkte ni kring det faktum att det är många städer som idag satsar på arenor? 

Var det något ni tog hänsyn till inför investeringen? 

 Inför investeringen i Arenastaden, studerade man några andra kommunala 

investeringar vilka valdes bort till fördel för Arenastaden?  

 Studerade ni liknande projekt inför byggnationen av Arenastaden för att erhålla 

inspiration? I så fall, vilka? 

 Vilka arenor sågs som de primära i början och vilka kan mer ses som 

följdinvesteringar? Varför gjordes dessa?  

Finansiering/Ägarskap 

 Hur ser den finansieringslösning ni valde ut? Varför valde man 

finansieringslösningen som användes? 

 Hur resonerades man kring ägarskapet? 

Samverkan mellan aktörer 

 Vilka aktörer var inblandade i Arenastaden? Vad skulle du säga att de hade för 

ansvar? Hur fördelades ansvaret mellan de olika aktörerna? Vad upplevde du/ni 

att ni hade för ansvar? Upplevde du/ni att rollerna var tydliga? 

 Anser du att de inblandade parterna var överens eller fanns det oenigheter? Hur 

verkade de olika aktörerna tillsammans? Vad gjordes för att nå målkongruens 

och möta alla aktörers krav? 

 Fungerade kommunikationen mellan de olika aktörerna bra? Ifall 

kommunikationsproblem uppstod vad bestod dessa av och hur agerade ni för att 

minska kommunikationsproblemen? 

Genomförande av investering  

 Kan du beskriva investeringsprocessens gång? Vilka viktiga milstolpar finns? 

 Anser du att Arenastaden var en strategisk viktig investering för Växjö 

kommun? I så fall, varför? 
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 När ansågs projektet Arenastaden vara ”klar”? Finns det ett slutdatum eller 

räknas det fortfarande som ett pågående projekt? 

Ekonomiska kalkyler/Beräkningar 

 Vem upprättade den ekonomiska kalkylen för Arenastaden? 

 Hade den ekonomiska kalkylen en betydande roll under investeringens gång? 

 Vilka uppskattningar gjordes eller vilken ekonomisk information utgick ni ifrån 

när ni upprättade kalkylen för Arenastaden? 

 Vilka krav och kriterier användes vid investeringen? Vem och hur fastställdes 

dessa? 

 Vilka investeringsmetoder användes vid investeringen? 

 Hur följdes Arenainvesteringen upp? Gjordes några efterkalkyler? 

 Vad skulle du säga var anledningen till att investeringen för Arenastaden blev så 

pass mycket högre än vad man initialt trott? 

 Har driftskostnaderna för Arenastaden blivit större än förväntat? Vad beror detta 

på? 

 Skulle ni kunna ha gjort något annorlunda för att uppskatta kostnaderna bättre? 

 De olika idrottsföreningarna har fått ekonomiskt bidrag de senaste åren fast det 

inte var budgeterat från kommunens sida, vad tror du är anledningen för detta? 

Risk och osäkerhet 

 Hur tog man hänsyn till risk och osäkerhet för Arenastaden? Diskuterades detta? 

Och i så fall, vilka åtgärder genomfördes för att minska osäkerheten och risken? 

 Utfördes någon känslighetsanalys? Vilka variabler ändrades?  

Effekter 

 Utformades några marginal/effekt-analys (granskning av investeringens alla 

effekter) 

 Har ni tagit hänsyn till miljöeffekter samt sociala effekter inför byggnationen av 

Arenastaden? Hur gjordes detta?  

 Vilka samhällsekonomiska effekter beaktades inför investeringen av 

Arenastaden? 

o Betraktade ni ifall många spelare bor i Växjö eller inte? 

o Marknadsföringen av Växjö som stad?/Imageskapande 

o Skapar stolthet, glädje till invånare 

o Turism 
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o Crowding out 

o Ökad konsumtion i Växjö 

o Fler jobb 

o Idrottsprestationer 

 Vad skulle du säga är de största positiva effekterna av Arenastaden för Växjö? 

 Vilka negativa effekter kan ni se av Arenastaden? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide ordförande idrottsklubbar 

Initiering av Arenastaden 

 Hur växte investeringen i Arenastaden fram? Varför valde man att satsa på en 

investering i Arenastaden? Vilka skulle du säga var drivkrafterna, både gällande 

aktörerna men likaså argumenten? 

 Hur tänkte ni kring det faktum att det är många städer som idag satsar på arenor? 

Var det något ni tog hänsyn till inför investeringen? Hur agerar ni för att hantera 

konkurrensen av de många arenorna i Sverige?  

 Har ni tagit hänsyn till miljöeffekter samt sociala förutsättningar inför 

byggnationen av Arenastaden? Hur gjordes detta?  

Finansiering/Ägarskap 

 Hur resonerades man kring ägarskapet/finansiering? Varför ville ni äga arenorna 

och var det ett självklart beslut? 

Samverkan mellan aktörer 

 Hur fördelades ansvaret mellan de olika aktörerna? Upplevde du/ni att rollerna 

mellan de olika aktörerna var tydliga? Vilket ansvar upplevde ni att ni hade i 

Arenaprojektet?  

 Anser du att de inblandade parterna var överens eller fanns det oenigheter? Hur 

verkade de olika aktörerna tillsammans? Vad gjordes för att nå målkongruens 

och möta alla aktörers krav? Var det lätt att få igenom era krav? 

 Fungerade kommunikationen mellan de olika aktörerna bra? Ifall 

kommunikationsproblem uppstod vad bestod dessa av och hur agerade ni för att 

minska kommunikationsproblemen? 

 Vad ställdes för krav på er från kommunen? 

Genomförande av investering 

 Har ni dragit nytta av konceptet Arenastaden? På vilket sätt? 

 Anser du att Arenastaden var en strategisk viktig investering för Växjö 

kommun? I så fall, varför? 

 Hur sköts driften? Vart går driftskostnaderna? Vad får ni för intäkter? 

 Vilka tillfaller arenornas intäkter? (exempelvis försäljning) 

 Finns det en märkbar skillnad på antalet besökare om elitlagen spelar i lägre 

divisioner än i högre? 

Ekonomiska kalkyler/beräkningar 
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 Vad skulle du säga var anledningen till att investeringen för Arenastaden blev 

högre än vad man initialt trott? 

 Har driftskostnaderna för Arenastaden blivit större än förväntat? Vad beror detta 

på? 

 Skulle ni kunna ha gjort något annorlunda för att uppskatta kostnaderna bättre? 

Risk och osäkerhet 

 Hur tog man hänsyn till risk och osäkerhet för Arenastaden? (exempelvis 

ekonomiska risker, risker kopplade till idrottsmässiga prestationer) Diskuterades 

detta? Och i så fall, vilka åtgärder genomfördes för att minska osäkerheten och 

risken? 

Effekter 

 Vilka samhällsekonomiska effekter beaktades inför investeringen av 

Arenastaden? 

o Betraktade ni ifall många spelare bor i Växjö eller inte? 

o Marknadsföringen av Växjö som stad?/Imageskapande 

o Skapar stolthet, glädje till invånare 

o Turism 

o Crowding out (tränger bort befintliga turister till följd av evenemang på 

Arenastaden)  

o Ökad konsumtion i Växjö 

o Fler jobb 

o Idrottsprestationer 

 Vad skulle du säga är de största positiva effekterna av Arenastaden för Växjö? 

 Vilka negativa effekter kan ni se av Arenastaden? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide kommunpolitiker 

Initiering av Arenastaden 

 Hur växte investeringen i Arenastaden fram? Varför valde man att satsa på en 

investering i Arenastaden? Vilka skulle du säga var drivkrafterna, både gällande 

aktörerna men likaså argumenten? 

 Gjordes det någon omvärldsanalys inför konceptet Arenastaden? I så fall hur såg 

den ut?  

 Varför valde man från kommunens sida att investera i Arenastaden? 

 Hur tänkte ni kring det faktum att det är många städer som idag satsar på arenor? 

Var det något ni tog hänsyn till inför investeringen?  Hur agerar ni för att hantera 

konkurrensen av de många arenorna i Sverige?  

 Har ni tagit hänsyn till miljöeffekter samt sociala förutsättningar inför 

byggnationen av Arenastaden? Hur gjordes detta?  

 Inför investeringen i Arenastaden, studerade man några andra kommunala 

investeringar vilka valdes bort till fördel för Arenastaden? 

 Förändrades investeringsprocessen när Arenastaden skulle byggas från hur 

tidigare kommunala investeringar genomförts? På vilket sätt? 

Finansiering/Ägarskap 

 Varför valde man finansieringslösningen som användes? 

 Hur resonerades man kring ägarskapet? 

Samverkan mellan aktörer 

 Vilka aktörer var inblandade i Arenastaden? Vad skulle du säga att de hade för 

ansvar? Hur fördelades ansvaret mellan de olika aktörerna? Vad upplevde du/ni 

att ni hade för ansvar? Upplevde du/ni att rollerna var tydliga? 

 Anser du att de inblandade parterna var överens eller fanns det oenigheter? Hur 

verkade de olika aktörerna tillsammans? Vad gjordes för att nå målkongruens 

och möta alla aktörers krav? 

 Fungerade kommunikationen mellan de olika aktörerna bra? Ifall 

kommunikationsproblem uppstod vad bestod dessa av och hur agerade ni för att 

minska kommunikationsproblemen? 

Allmänt om Arenastaden 
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 Hur resonerar ni kring det faktum att flera idrotter är stora i Växjö. Får alla lika 

mycket resurser eller vad grundar ni det på? Hade det endast funnits en aktiv 

elitidrott, hade de erhållit mer pengar från kommunen då? 

 Hur beaktades det faktum att locka hit evenemang så som världsmästerskap, 

stora evenemang? Är det något ni verkar för? Hur då? 

Ekonomiska kalkyler/beräkningar 

 Vilka uppskattningar gjordes eller vilken ekonomisk information utgick ni ifrån 

när ni upprättade kalkylen för Arenastaden? 

 Hade den ekonomiska kalkylen en betydande roll under investeringens gång? 

 Vilka ekonomiska krav och kriterier användes vid investeringen? Vem och hur 

fastställdes dessa? 

 Vilka investeringsmetoder användes vid investeringen? 

 Hur följdes Arenainvesteringen upp? Gjordes några efterkalkyler? 

 Utfördes någon känslighetsanalys? Vilka variabler ändrades?  

 Utformades några marginal/effekt-analys (granskning av investeringens alla 

effekter) 

 Vad skulle du säga var anledningen till att investeringen för Arenastaden blev 

högre än vad man initialt trott? 

 Har driftskostnaderna för Arenastaden blivit större än förväntat? Vad beror detta 

på? 

 Skulle ni kunna ha gjort något annorlunda för att uppskatta kostnaderna bättre? 

Risk och osäkerhet 

 Hur tog man hänsyn till risk och osäkerhet för Arenastaden?(exempelvis 

ekonomiska risker, risker kopplade till idrottsmässiga prestationer) Diskuterades 

detta? Och i så fall, vilka åtgärder genomfördes för att minska osäkerheten och 

risken? 

Effekter 

 Vad har Arenastaden som investeringar fått för konsekvenser för framtida 

kommunala investeringar i Växjö Kommun? 

 Anser du att Arenastaden kan ses som en normbildare för andra kommunala 

investeringar? I så fall på vilket sätt? Har system eller rutiner förändrats? 

 Hur har andra investeringar eller kommunala verksamheter påverkats av 

Arenastaden? 
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 Anser du att Arenastaden var en strategisk viktig investering för Växjö 

kommun? I så fall, varför? 

 Vilka samhällsekonomiska effekter beaktades inför investeringen av 

Arenastaden? 

o Betraktade ni ifall många spelare bor i Växjö eller inte? 

o Marknadsföringen av Växjö som stad?/Imageskapande 

o Skapar stolthet, glädje till invånare 

o Turism 

o Crowding out (tränger bort befintliga turister till följd av evenemang på 

Arenastaden)  

o Ökad konsumtion i Växjö 

o Fler jobb 

o Idrottsprestationer 

 Vad skulle du säga är de största positiva effekterna av Arenastaden för Växjö? 

 Vilka negativa effekter kan ni se av Arenastaden? 
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Bilaga 5 - Intervjuguide kommunchef 

Initiering av Arenastaden 

 Hur växte investeringen i Arenastaden fram? Varför valde man att satsa på en 

investering i Arenastaden? Vilka skulle du säga var drivkrafterna, både gällande 

aktörerna men likaså argumenten? 

 Varför valde man från kommunens sida att investera i Arenastaden? 

 Gjordes det någon omvärldsanalys inför konceptet Arenastaden? I så fall hur såg 

den ut?  

 Hur tänkte ni kring det faktum att det är många städer som idag satsar på arenor? 

Var det något ni tog hänsyn till inför investeringen?  Hur agerar ni för att hantera 

konkurrensen av de många arenorna i Sverige?  

 Har ni tagit hänsyn till miljöeffekter samt sociala förutsättningar inför 

byggnationen av Arenastaden? Hur gjordes detta? 

 Inför investeringen i Arenastaden, studerade man några andra kommunala 

investeringar vilka valdes bort till fördel för Arenastaden? 

 Skiljer sig investeringen i Arenastaden från hur andra kommunala investeringar i 

Växjö Kommun? Och i så fall på vilket sätt? 

 Studerade ni liknande projekt inför byggnationen av Arenastaden för att erhålla 

inspiration? I så fall, vilka? 

 Förändrades investeringsprocessen när Arenastaden skulle byggas från hur 

tidigare kommunala investeringar genomförts? På vilket sätt? 

Finansiering/Ägarskap 

 Varför valde man finansieringslösningen som användes? 

 Hur resonerades man kring ägarskapet? 

 Varifrån kommer finansieringen av Arenastaden? Någon specifik kommunal 

enhet? 

Samverkan mellan aktörer 

 Vad skulle du säga att de olika aktörerna hade för ansvar? Hur fördelades 

ansvaret mellan de olika aktörerna? Vad upplevde du/ni att ni hade för ansvar? 

Upplevde du/ni att rollerna var tydliga? 

 Anser du att de inblandade parterna var överens eller fanns det oenigheter? Hur 

verkade de olika aktörerna tillsammans? Vad gjordes för att nå målkongruens 

och möta alla aktörers krav? 
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 Fungerade kommunikationen mellan de olika aktörerna bra? Ifall 

kommunikationsproblem uppstod vad bestod dessa av och hur agerade ni för att 

minska kommunikationsproblemen? 

Allmänt om Arenastaden 

 Hur resonerar ni kring det faktum att flera idrotter är stora i Växjö. Får alla lika 

mycket resurser eller vad grundar ni det på? Hade det endast funnits en aktiv 

elitidrott, hade de erhållit mer pengar från kommunen då? 

 Hur beaktades det faktum att locka hit evenemang så som världsmästerskap, 

stora evenemang? Är det något ni verkar för? Hur då? 

Ekonomiska kalkyler/beräkningar 

 Vem upprättade den ekonomiska kalkylen för Arenastaden? 

 Hade den ekonomiska kalkylen en betydande roll under investeringens gång? 

 Vilka uppskattningar gjordes eller vilken ekonomisk information utgick ni ifrån 

när ni upprättade kalkylen för Arenastaden? 

 Vilka ekonomiska krav och kriterier användes vid investeringen? Vem och hur 

fastställdes dessa? 

 Vilka investeringsmetoder användes vid investeringen? 

 Hur följdes Arenainvesteringen upp? Gjordes några efterkalkyler? 

 Utfördes någon känslighetsanalys? Vilka variabler ändrades?  

 Utformades några marginal/effekt-analys (granskning av investeringens alla 

effekter) 

 Hanterar ni löpande risken av betalningsförmågan och likviditeten från 

idrottsklubbarna? 

 Vad skulle du säga var anledningen till att investeringen för Arenastaden blev så 

pass mycket högre än vad man initialt trott? 

 Har driftskostnaderna för Arenastaden blivit större än förväntat? Vad beror detta 

på? 

 Skulle ni kunna ha gjort något annorlunda för att uppskatta kostnaderna bättre? 

Risk och osäkerhet 

 Hur tog man hänsyn till risk och osäkerhet för Arenastaden? (exempelvis 

ekonomiska risker, risker kopplade till idrottsmässiga prestationer) Diskuterades 

detta? Och i så fall, vilka åtgärder genomfördes för att minska osäkerheten och 

risken? 
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Effekter 

 Vad har Arenastaden som investeringar fått för konsekvenser för framtida 

kommunala investeringar i Växjö Kommun? 

 Anser du att Arenastaden kan ses som en normbildare för andra kommunala 

investeringar? I så fall på vilket sätt? Har system eller rutiner förändrats? 

 Hur har andra investeringar eller kommunala verksamheter påverkats av 

Arenastaden? 

 Anser du att Arenastaden var en strategisk viktig investering för Växjö 

kommun? I så fall, varför? 

 Vilka samhällsekonomiska effekter beaktades inför investeringen av 

Arenastaden? 

o Betraktade ni ifall många spelare bor i Växjö eller inte? 

o Marknadsföringen av Växjö som stad?/Imageskapande 

o Skapar stolthet, glädje till invånare 

o Turism 

o Crowding out (tränger bort befintliga turister till följd av evenemang på 

Arenastaden)  

o Ökad konsumtion i Växjö 

o Fler jobb 

o Idrottsprestationer 

 Vad skulle du säga är de största positiva effekterna av Arenastaden för Växjö? 

 Vilka negativa effekter kan ni se av Arenastaden? 


