
1 

 

 

Kandidatuppsats 

När backa inte längre var ett alternativ 
Genomförandet av Arenastaden i Växjö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Max Källman 

Handledare: Per Dannefjord 

Examinator: Sara Eldén 

Termin: VT14 

Ämne: Sociologi 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2SO300 
 



2 

 

English abstract 
 

This thesis suggest an explanation for is how it is possible to understand that the large 

arena project in Växjö grew to cost sums of money that initially in the project not would 

have been an alternative to discuss, how goals changed and how the institutional 

environment changed the prerequisites of the project. As empirical part of the research, 

to describe and analyze the project, the municipality’s documentation of the project have 

been analyzed and semi-structured interviews have been made. Theoretical perspective is 

taken from the neo-institutionalism in sociology of organizations and change, and theories 

of the complexity of large projects with major symbolic value and importance. The 

project starts with the municipality’s investment and cost to be hold back, defined as a 

necessary condition in order to fulfil an ambitious drive towards new sport arenas.  

Eventually the necessary condition was abandoned and the arenas were built with the 

municipality responsible for the investment, cost and risk in the project. The suggested 

explanation is this: A process was needed to make the idea of new arenas institutionalized. 

When the fulfilment of new arenas seemed realistic within the necessary condition, all 

resources was aimed to carry out the project. When rapid changes in the institutional 

environment occurred, holding back the municipality’s costs was not realistic any more. 

But all work and resources aimed to fulfill the dream of new arenas created a situation 

when the hopes invested in the project had grown so large that backing off would have 

been a huge debacle and fulfil the project was the only way for the municipality to keep 

face.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Platsen där Arenastaden ligger i dag var tidigare känd som det klassiska idrottsområdet 

Värendsvallen, med anor tillbaka till 1930-talet. Under årens lopp har en mängd 

idrottsaktiviteter rymts på området. Östers IF kvalificerade sig år 1967 för fotbollens 

högsta serie, för att vinna SM-guld året därefter. Fotbollens bravader intensifierade den 

”idrottsfeber” som byggts upp i Växjö genom decennier av framgångar för stadens 

idrotter (Augustsson 2010). Genom åren har Växjö förknippats starkt med idrottsklubbar 

som Östers IF, friidrottsklubben IFK Växjö, tennisklubben Växjö Tennissällskap etcetera. 

Både framgångsrika idrottsklubbar och individuella atleter på världsnivå, med Carolina 

Klüft i spetsen, har utgjort starka varumärken för Växjö.  

 

Med tiden började det föras en diskussion bland idrottsklubbarnas ledning, aktiva, övriga 

medlemmar och vanliga idrottsintresserade medborgare kring Värendsvallens behov av 

uppfräschning. Diskussionerna spred sig brett och började sedermera föras även i 

kommunpolitiken. Under slutet av 1990-talet hade debatten om området intensifierats till 

den grad att Värendsvallen av en bred skara människor sågs som allt för slitet, otidsenligt 

och i allmänhet undermåligt för att hysa den framgångsrika elitidrott som bedrevs på 

området. Fotbollsarenan hade kallats ”öststatsarenan” och ishallen ”den mögliga 

skokartongen”. Det fördes länge en diskussion kring hur det skulle satsas på 

Värendsvallen.   

 

Med en motion i kommunstyrelsen år 1999 formulerades för första gången idén att satsa 

stort på området. Ett konkretiserat förslag som innefattade uppförande av nya arenor 

presenterades år 2002 i kommunstyrelsen. Projektet ansågs bli för dyrt för kommunen att 

genomföra, då det skulle medföra höga driftskostnader utan intäktssida. Det upplevda 

problemet med områdets undermåliga status kunde inte direkt kopplas till en konkret 

lösning och satsningen lades tillfälligt på is. Projektet definierades som genomförbart 

endast om kommunens ekonomiska börda kunde begränsas.  

 

 



6 

 

Sedermera presenterade privata investerare förslag på områdets utformning som förutom 

nya arenor inbegrep investeringar i kommersiellt intressanta verksamheter. Området 

projekterades som en ”multicity”(ett område med en mängd olika byggnationer och 

aktiviteter, i kontrast mot den renodlade arenastad som kom att uppföras). Nya 

idrottsarenor kombinerades med bostäder, kontorsplatser och handelsplatser för att 

generera pengar. Idrottsklubbarna såg området som en renodlad idrottsstad och var 

missnöjda med satsningens fokus riktat mot kommersiella verksamheter. Planer på en helt 

omdanad stadsdel med bostäder, kontorsplatser och köpcentrum drevs mycket nära 

genomförande, men förutsättningarna för projektet ändrades hastigt.   

 

I samband med den globala finanskrisen hösten 2008 försvann möjligheterna för 

genomförande av kommersiellt intressanta verksamheter. Det ekonomiska läget 

medförde att det inte satsades på större byggprojekt över huvud taget i den privata sektorn. 

Kommunens dåvarande samarbetspartner, ett privat bolag, lämnade satsningen. Projektet 

hade kunnat skjutas upp med hänvisning till det ekonomiska läget men skred istället mot 

genomförande snabbare än någonsin. Kommunen och de tre största idrottsklubbarna IFK 

Växjö (friidrott), Växjö Lakers (ishockey) och Östers IF (fotboll), förhandlade fram ett 

upplägg med idrottsklubbarna som ägare av nya arenor på en renodlad arenastad, utan 

kommersiella verksamheter. Kommunen blev ensam finansiär av 589 miljoner kronor i 

byggkostnader med ökade driftskostnader för verksamheterna på området med 27 

miljoner kronor årligen. Summor som i ett initialt skede hade ansetts långt utöver en 

acceptabel ekonomisk börda för kommunen.  

 

Studiens empiriska material är hämtat från Växjö kommuns dokumentation av beslut, 

avtal och andra handlingar som berör projektet samt semi-strukturerade intervjuer. Valda 

informanter är personer med olika organisationstillhörigheter och roller som följt eller 

drivit satsningen mot genomförande. Ur insamlat material har närmast följande 

frågeställning formats. 
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1.1.1 Problemformulering 

Syftet med studien är att lämna förslag på hur vi kan förstå att projektet växte ur sina 

ursprungliga proportioner och att Arenastaden vid genomförande tilläts kosta summor 

som i ett initialt skede av satsningen inte varit acceptabla. Detta anses inte förstås bäst 

genom rationalistiska förklaringsmodeller där beslut och handling ses som naturligt 

följande varandra och resultat som åstadkomna genom rationella beslutsgångar. Istället 

ses satsningen på Arenastaden i Växjö som en process ingen enskild aktör kunnat 

kontrollera som helhet och där tryck från projektets omgivande kontext kraftigt präglat 

satsningens utveckling. Projektet förstås bäst genom att se till organisatoriska processer 

snarare än rationella beslut och handlingar. Genom teoretiska utgångspunkter hämtade 

från nyistitutionalismen inom organisationsanalysen samt teorier om stora och symboliskt 

betydelsefulla projekts unika funktionssätt beskrivs och analyseras satsningen. 

1.2  Denna studies relevans 

Hur gemensamma skattepengar använts är en central demokratifråga. Under alla år 

satsningen planerades fördes debatt i kommunpolitiken, media och bland allmänheten om 

projektets utformning och kostnader i konkurrens med kommunala basuppdrag, 

exempelvis omsorg och skola.  Informanter i denna studie har frekvent beskrivit 

Arenastaden som ”unik i Sverige” och ”den största satsningen i kommunens historia”. 

Satsningen har tagit stora resurser i anspråk, tillskrivs stort symboliskt värde och berört 

många intressenter. Projektet är exempel på den offentliga sektorns inblandning i stora 

projekt i allmänhet och arenabyggnationer i synnerhet. Nya arenor färdigställs och 

planeras runt om i Sverige i en rasande takt (Littorin 2014). 

 

 Denna studie är ämnad att öka förståelsen för såväl stora offentligt finansierade projekt i 

allmänhet och den familj av fall som innefattar den offentliga sektorns inblandning i 

arenasatsningar för hundratals miljoner kronor.  Frågan ”hur har detta egentligen gått till” 

är inte trivial (Sahlin 1986:17). Fallbeskrivningar är i sig förståelseskapande och flertalet 

intressanta fallbeskrivningar kan tillsammans skapa förståelse för en familj av 

fenomen.  Det finns ingen fastlagd övre gräns för hur många fallbeskrivningar som 

behövs inom ett område, ett forskningsfält är aldrig ”täckt”. Stora projekt utförs under 

unika tidsmässiga och rumsliga förhållanden och kräver ständigt uppdaterade 

fallbeskrivningar för uppdatering av kunskapsfältet.  
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2 Extraordinära projekt  

2.1 Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen 

 

I detta kapitel presenteras studiens bärande teorier och begrepp sammanvävt med tidigare 

forskning. Begreppet ”formell struktur” kommer i fortsättningen att förekomma frekvent 

och avser den mall för positioner som finns representerade i en organisation, hur de 

relateras till varandra samt vilka funktioner, arbetsuppgifter och ansvarsområden varje 

position innehar (Meyer & Rowan 1977).   

 

Förhärskade rationalistiska förklaringsmodeller utgår ifrån att formell struktur formas 

utefter det bästa sätten att uppnå organisationers operationella mål. I detta inbegrips 

antaganden att koordination och kontroll av aktiviteter avgör organisationers framgång 

och att de fungerar utefter sin formella struktur. Regler och procedurer förutsätts och 

koordination av aktiviteter antas göras på rutin. Empiriska iakttagelser visar en annan 

bild: rationalistiska förklaringsmodeller utgår felaktigt från att organisationer fungerar 

efter sin formella struktur (Meyer & Rowan 1977:342). En organisation måste studeras i 

sin institutionella omgivning. Byråkratisering, rationalisering och andra typer av 

organisatoriska karaktäristika formas av hur organisatoriska fält är strukturerade. 

Organisationer som möter samma former av yttre förutsättningar och begränsningar 

tenderar att efterlikna varandras formella struktur (Powell & Powell & DiMaggio1991: 

63-66). Detta innebär att organisationer svarar både mot krav inifrån organisationen och 

krav från andra aktörer på fältet.  
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2.2 Extraordinära projekts karaktäristika  

 Tidigare forskning har behandlat den offentliga sektorns inblandning i stora och 

komplexa byggprojekt. Kerstin Sahlin (1986; 1989), undersöker bland annat 

genomförandet av Globen i Stockholm, nya skolor, kulturhus och stadsdelar. Satsningar 

beskrevs frekvent enligt varianter av ”det största projektet i kommunens historia”. 

Flyvbjerg (2000), utvärderar gigantiska internationella projekt, exempelvis Öresundsbron 

och Kanaltunneln mellan Storbritannien och Frankrike. Trots stor bredd av studerade 

objekt är det likheterna i projektens funktionssätt som uppenbaras.  

 

Sahlin och Flyvbjerg benämner sina respektive studieobjekt ”extraordinära projekt” samt 

”megaprojekt”. Begreppen kommer framöver att sammanfogas eftersom dess respektive 

omfång täcker varandras innehåll. Extraordinära projekt kommer att användas i samtliga 

referenser till litteraturen och om Arenastadsprojektet i Växjö. Den gemensamma 

beskrivningen hämtas från Sahlin: extraordinära projekt röner stort intresse och 

engagemang bland en ännu större mängd aktörer med intresse i satsningarna. De upplevs 

som stora relativt den sektor det hanteras i. De antas få långsiktiga konsekvenser, 

involvera många aktörer, binda stora resurser, uppvisa en högre grad av komplexitet än 

andra projekt samt tillskrivas stort symboliskt värde. Det extraordinära associeras till 

”storhet” snarare än storlek i projekten: definitionen centreras kring det symboliska värdet 

(Sahlin1986:9; Sahlin1989:31).  

 

Begreppet ”resurser” avser de tillgångar som används för att uppnå organisationers 

operationella mål (Dannefjord 2009: 73). Begreppet ”praktiker” kommer att förekomma 

frekvent och innefattar användandet och mobilisering av resurser inom organisationer.  

 

Problem och lösningar i organisationer är inte givna på förhand. Situationer som kan 

definieras som problem finns alltid i organisationer. Först när ett problem 

uppmärksammas och sammankopplas med en lösning hamnar det på agendan (Sahlin 

1986: 137, 138). Resurser kommer mobiliseras och praktiker riktas mot genomförande av 

ett projekt när problem och lösning definierats. Extraordinära projekt springer ur ett 

uppmärksammat problem, kopplas till olika lösningar, men växer sig större än att ”bara” 
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lösa problemet. När väl extraordinära projekt definierats som stora förblir de stora och 

odelbara (Sahlin 1986: 138). När riktningen är tagen ifrågasätts inte projektet i grunden.  

Nils Brunsson (2000) framhäver den ”rationalistiska” och ”impressionistiska” modellen 

som två kontrasterande tillvägagångssätt att fatta beslut och driva projekt. Att analysera 

och utreda så många aspekter som möjligt, ta fram olika alternativ att väga mot varandra, 

göra utförliga riskanalyser och vara öppen för nytillkommen information är 

symptomatiska för den rationalistiska modellen. Den impressionistiska modellen bryter 

mot det rationella i den rationalistiska modellen.  Istället för att utreda en mängd alternativ 

tillåts ett fåtal konkreta föreställningar om ett projekt leda dess fortskridande. I den 

impressionistiska modellen tas det inte fram fler alternativ och görs inga riskanalyser när 

riktningen i projektet är definierad. Hur den första bedömningen görs, styr hela processen 

och uppkomna problem löses med icke-programmerade beslut (Brunsson 2000:46–48).  

 

Extraordinära projekts nytta har empiriskt visat sig sällan leva sällan upp till högt ställda 

förväntningar. Nyttor, som är så diffusa att de knappas går att belägga, övervärderas i takt 

med att kostnader systematiskt undervärderas.  Extraordinära projekt saknar nästan alltid 

konsekventa riskanalyser (Flyvbjerg 2003: 123, 76). Resursstarka aktörer kan ta fram de 

kalkyler de behöver för att legitimera handling. En del aktörer driver projekten framåt 

utan att behöva ta de ekonomiska riskerna. Byggföretag och andra, som är en 

intressegrupp för sig, är ivriga att få sina kontrakt påskrivna. Upplevd tidspress forcerar 

politiska beslut (Flyvbjerg 2003: 30, 45). Inget fokus läggs på att ta fram den information 

som skulle kunna verka hindrande eller tvinga fram en omvärdering av ett extraordinärt 

projekt. Politiker, medborgare och näringsliv blir rutinmässigt missinformerade och 

vilseledda kring hur fortskridande löper. Aktörer som skulle kunna hindra projekten får 

således aldrig chansen när en liten grupp projektörer håller central information för sig 

själva (Flyvbjerg 2003: 44, 76, 77).   

 

Extraordinära projekt bryter alla standarder för hur ett ärende normalt hanteras (Sahlin 

1989:209) och drivs inte utefter den rationalistiska modellen.  Med dess ”storhet” och 

komplexitet drivs satsningarna framåt genom impressionistiska metoder. I takt med att 

ett projekt definieras som extraordinärt minskar tillämpningen av standardiserade 

procedurer i arbetet och ersätts med icke-programmerade beslut som svar på uppkomna 

problem.  
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Den impressionistiska modellen är överlägsen den rationalistiska i att skapa engagemang 

och genomdriva beslut i ”stora” frågor inrymda i komplexa sammanhang (Brunsson 

2000: xiii – xv). Den rationalistiska modellen passar bättre för mindre standardbeslut. För 

mycket rationalitet skapar osäkerhet och obstruktion i organisationers arbete eftersom 

ständiga utvärderingar, riskanalyser och nyttoprognoser ofta visar en mer komplicerad 

bild än den ensidigt positiva bilden en impressionistisk modell bildar kring ett projekt. 

Om en beslutsprocess är för rationell, måste den ”avrationaliseras” för att beslut ska 

kunna fattas (Brunsson 2000: 89). Ett extraordinärt projekt hålls tillbaka av för mycket 

rationalitet i processen och drivs på genom handlande utefter den impressionistiska 

modellen.  

 

I en byråkratisk organisation är individer i beslutsfattande positioner insnärjda i det egna 

maskineriet och förlitar sig på att rapporter, utredningar och utvärderingar från 

specialister ska beskriva pågående aktiviteter. Beslutsfattares syn på världen formas efter 

dessa organisatoriska procedurer. Bland aktörer i komplexa processer är dimensionen 

central – perifer med betydande än politiker tjänsteman. Tjänstemannasidan kan i stor 

uträckning kontrollera politiken (Collins 2008:18–19; Brunsson 2000:166). Ett 

extraordinärt projekt genomförande kan förklaras genom drivande aktiviteter och 

avsaknad av hindrande aktiviteter, opponenter eller kritiker. Genom att hänvisa till 

tidspress och storleken på projektet kan stora delar av den demokratiska beslutsordningen 

åsidosättas (Sahlin 1989:194, 191).  Samtliga projekt i Sahlins studier drivs till ett stadie 

då det är ”så nära” att genomförande är enda alternativet (Sahlin 1986; 1989). Då många 

intressenter arbetat länge och investerat stora resurser, framstår ”inte genomföra” som ett 

debacle, att projektet ska vara extraordinärt blir således ett mål á priori.  
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2.3 Myter, primärmål, delmål och nödvändiga villkor 

Det rationalistiska perspektivet inom organisationsanalysen missar att den formella 

strukturen har en legitimitetsskapande funktion (Meyer & Rowan 1977: 342). En 

organisation måste i tillräcklig grad reflektera myter (oriktiga eller icke- prövade 

påståenden om verkligheten) kring lämpliga medel att uppnå mål. De ramar 

organisationer måste hålla sig inom för att upprätthålla legitimitet och erkännande på 

fältet formas till stor del av myter. De kan retoriskt fungera väl för att motivera handling 

men också kraftigt begränsa en organisations handlingsutrymme och konkurrera med 

uppfyllelse av operationella mål (Meyer & Rowan 1977: 355).  

 

Vissa föreställningar baserade på myter om hur organisering av verksamheter bör gå till, 

har legitimitet baserat på tron att de är effektiva, anammas ceremoniellt och har enorm 

påverkan på organisationer (Meyer & Rowan 1977:347, 344). När en myt 

institutionaliseras påverkar dess konsekvenser handlande och resultatet blir i enlighet med 

Thomas & Thomas berömda teorem: definieras en situation som verklig blir den verklig 

i dess konsekvenser. Exempelvis utgör en myt att ”det inte längre går att spela fotboll” på 

en viss arena, anledning att få till stånd byggnationen av en ny. Det skapas ett problem 

som inte måste accepteras i reellt avseende, men motiverar handling genom att definieras 

som verkligt.  

 

”Organisatoriskt handlande” avser individuellt handlande filtrerat genom en organisation 

och bygger på antagandet att individer präglas av organisationstillhörighet och 

organisationers kontextuella inbäddning (Ahrne & Papakostas 2002: 16).  

 

Extraordinära projekt bedrivs i en kontext som är kraftigt präglad av myter (exempelvis 

att de inte kan hanteras efter standardiserade procedurer), samtidigt bryter de med gängse 

myter för ”vanliga” projekt. Projektens komplexitet kan medföra att det kommer in i ”en 

spiral av krafter som ömsesidigt förstärker projektets extraordinära karaktär” (Sahlin 

1986: 196).  
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En organisations anpassning för att upprätthålla anseende på fältet kan stå i direkt konflikt 

med praktiker riktade mot att uppnå operationella mål. Exempelvis kan en demokratisk 

organisation både behöva vara både transparent i beslutsprocesser och genomföra 

impopulära åtgärder, exempelvis besparingar i omsorgsverksamhet.  För att bibehålla 

anseende och uppnå operationella mål separerar organisationer formell struktur från 

praktiskt handlande. ”Lösa kopplingar” innebär att organisationer handlar för att uppnå 

operationella mål men kommunicerar utförd verksamhet i enlighet med den formella 

strukturen. Övergripande mål formuleras vagt och subenheter, endast svagt relaterade till 

den större enheten, ges stor frihet att rikta praktiker för att uppfylla mål. Extern kontroll 

av hur verksamhet bedrivs minimeras. De lösa kopplingarnas autonomi från den större 

enheten preciseras inte utan sker på en informell nivå.  Eftersom integration mellan löst 

kopplande enheter undviks, minskar konflikter och organisationer kan mobilisera stöd 

från ett brett spektrum av externa beståndsdelar (Meyer & Rowan 1977: 357).  

 

En organisations framgång kan i olika grad bero på styrning inom organisationen eller 

fältets struktur. Demokratiska organisationer lever på att upprätthålla förtroende genom 

likformighet med fältet och reflektion av dess rådande regler och behöver således bedriva 

viss operationell verksamhet genom löst kopplade enheter för att inte tappa anseende på 

fältet (Meyer & Rowan 1977:352). Som demokratisk organisation måste kommunen leva 

upp till två motstridiga krav: bejaka olika idéer och intressen men samtidigt skrida till 

handling (Brunsson 2000:150). Kombinationen kräver att löst kopplade enheter utför viss 

operationell verksamhet.  

 

Organisationer inom ett fält tenderar att anamma samma myter om bästa sättet att 

organisera sin verksamhet, uppnå operationella mål etcetera, och således efterlikna 

varandras formella struktur. Att efterlikna andra organisationer på fälten är lättillgängliga 

standardlösningar på problem och förknippas med trygghet och professionalism. 

Resursstarka organisationer kan tvinga omgivningen att anpassa sig efter sin formella 

struktur. De aktörer som innehar mest värdefulla resurser präglar det organisatoriska fältet 

till störst utsträckning. Generellt gäller ju mer en organisation är beroende av en annan 

desto mer kommer den förra att efterlikna den senare (Powell & DiMaggio 1991:66 - 74).  
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Definitionen av ärenden påverkar aktörers engagemang. Det ger olika implikationer om 

ett projekt uppfattas handla om ett kommersiellt centrum med arenor eller en renodlad 

arenasstad. Osäkerhet inför vad en satsning ska inbringa påverkar engagemang bland 

processens marginaliserade aktörer (Sahlin 1989:209; Brunsson 2000:41). Men 

förändringar i den institutionella miljön kan snabbt förskjuta resursbalansen mellan 

organisationer och ändra spelreglerna på fältet. Om organisationer som lagt beslag på 

värdefulla resurser och styrt processen förlorar kontroll över resurserna lämnas utrymme 

för andra aktörer att få inflytande (Tilly 2000:111).  

 

 

Vi kan inte förstå en organisation enbart genom att studera dess målformuleringar. Ett 

måls betydelse kan retoriskt kommuniceras som avgörande men i praktiken vara 

marginellt och vice versa. Mål kan retoriskt formuleras som ”primärmål” eller ”delmål”. 

Syftet med delmål är att understödja genomförandet av primärmål. I praktiken avgörs ett 

måls betydelse av hur mycket resurser som riktas mot genomförande. Ett mål kan gå upp 

och ner i ”målhierarkin” när praktiker riktas mer eller mindre mot genomförande 

(Dannefjord 2009). ”Nödvändigt villkor” är ett centralt begrepp och avser i studiens 

sammanhang någonting i vars frånvaro en satsning inte drivs mot genomförande. Ett 

nödvändigt villkor ramar in handlande, i denna studie har en satsning hållits tillbaka av 

det nödvändiga villkoret att begränsa genomförandets kostnader.  

2.4 Varför blev det aktuellt att satsa på området? 

Förändringar i organisationer kan inte förstås genom beslut, utan måste ses som en 

process. Beslut är ofta auktoriseringar av redan avhandlade frågor och sällan slutpunkt på 

den process de ingår i. Vad som ”händer med besluten” kan inte förutsättas. För att förstå 

ett fenomen ska avgörande steg som föranledde händelsen beskrivas och relateras till 

varandra så utförligt som möjligt (Becker 2008: 71,72; Dannefjord 2009;Sahlin 1989).  

Däremot kan ett resultat tillblivet genom komplexa kompromissande processer sällan 

härledas tillbaka till sina ursprungliga intentioner. Det går nästan aldrig att hitta 

ursprunget till ett beslut eller ställa individer till svars för resultatet (se bl.a. Ahrne 1988; 

Collins 2008). Arenastadsprojektet gick inte från idé till genomförande med enkel 

kausalitet. Den genomförda satsningen är inte ”samma” som föreslogs 1999 eller 

planerades däremellan. Satsningen kommer för tydlighetens skull att diskuteras som en 

enhetlig process.  
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Den kausala kedjan av orsaker är alltid oändlig i tid och rum (Agevall 1999:148.), men 

somliga empiriska komponenter i tiden föregående en händelse gynnar i allmänhet ett 

visst utfall mer än andra. För att begripliggöra händelse A måste komponent B, kanske 

även C och D m.fl., identifieras och tillskrivas betydelse för A. Utan frågor av detta slag 

återstår endast en återgivning av komponenter utan förklaringsvärde (Aron 1982:202) och 

en isolerad händelse utan förklaring. Arenastadens uppkomst kan inte endast förklaras 

genom (B), att området sågs som undermåligt. Det finns ingen kausal mekanism där ett 

undermåligt idrottsområde kopplas till en stor satsning för att åtgärda problemet. 

Förklaring C och D m.fl. behövs för att skapa förståelse för processen.  

 

Den kraftfulla myten att problemet med ett undermåligt idrottsområde skulle lösas med 

en stor satsning på nya arenor initierade hela projektet. Om inte området och arenorna 

definierats som undermåliga hade inte en satsning aktualiserats. Initialt förelåg 

alternativet med upprustning. Men alla resurser kom att riktas mot en stor satsning. 

Problem existerar inte utan att definieras av människor (Becker 2008:174). Ett problem 

uppmärksammades och började kopplas samman med lösningar (Sahlin 1986: 137, 138). 

Vi kan formulera logiken bakom satsningen på Värendsvallen enligt följande syllogism: 

Arenor nedgångna till en viss grad bör ersättas med nya – arenorna är nedgångna till 

denna grad – arenorna bör ersättas med nya. Logiken brister eftersom det inte finns någon 

nödvändig koppling mellan nedgångna arenor och uppförande av nya. Det kan i praktisk 

mening inte behövas göras någonting, alternativt en liten satsning för att verksamhet ska 

kunna bedrivas i befintliga arenor.  

 

Informanter betonar ständigt idrottens starka lokala förankring och betydelse för bland 

annat kommunens invånare, varumärke och attraktivitet. Att satsa på idrott bedömdes ha 

starkt stöd bland kommunens invånare. Idrottsklubbarnas krav på området blev allt 

tydligare med åren och utgjorde press på kommunen att agera. Att Växjö kommun skulle 

satsa en begränsad mängd skattepengar på (enligt definition) ett nedgånget idrottsområde, 

ansågs vara en fullt legitim satsning. 

 

Arenasatsningar låg på modet runt om i Sveriges kommuner och var således inget unikt 

och chockerande att satsa på i det svenska politiska landskapet. Idrottsklubbar kan inte 
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lämnas att lösa sina arenafrågor själva, de har inte tillräckliga ekonomiska resurser för att 

betala kostnader förknippade med verksamheten (Behrenz 2009). Kommunen måste 

således stödja idrottens verksamhet med pengar om den ska kunna bedrivas på elitnivå.  

 

Hur kommunens roll i satsningen skulle se ut och hur mycket projektet kunde tillåtas 

kosta var ett ständigt diskussionsämne under alla år. Stora organisationers uppdrag är ofta 

mycket vida, de måste definiera uppdrag samt specificera och utarbeta allmänna 

målsättningar (Selznick 1968:65–66).  Pengar tillskrivs olika materiella och symboliska 

värden beroende på vad de öronmärks till (Zelizer 1994: 25-30). Pengar till 

resurskrävande satsningar på andra verksamheter än basverksamheten öronmärks inte 

lika lätt och måste hela tiden motiveras. Eftersom pengar alltid i framtiden kan behövas 

till basverksamhet hålls andra satsningar tillbaka.  

 

Med föregående teoretiska utgångspunkter kommer satsningen på Värendsvallen i Växjö 

ses som ett extraordinärt projekt och således präglat av dess unika funktionssätt. Projektet 

har bedrivits i en föränderlig kontext med avgörande ögonblick som kraftigt förändrat 

förutsättningar för genomförande och anses inte bäst förstås utefter rationalistiska 

förklaringsmodeller. Därför tas utgångspunkt ur ett nyinstitutionellt perspektiv för att 

förstå de förutsättningar, möjligheter och begränsningar som formas i projektets 

omgivande kontext. Kompletterande teorier ger förståelse för den process där satsningen 

förändrades, växte ur sina ursprungliga intentioner och efter en kedja av avgörande 

ögonblick genomfördes.  
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt  

Under femton veckors praktikperiod på Växjö kommun författade undertecknad en 

rapport om Arenastadens kommunalekonomiska effekter.  Rapportskrivandet gav 

kunskaper om arenastadsprojektet att nyttja för examensstudie. Praktiktiden har enbart 

underlättat insamlingen av det empiriska materialet, således inte påverkat valet av 

informanter eller riktat studien. Informanter har valts utan påverkan från personalen på 

praktikplatsen. Val av frågeställning har utarbetats i diskussioner med handledare. 

Praktiktiden har inte medfört några förväntningar eller försvårande omständigheter 

gällande möjligheten att inta en kritisk hållning till projektet.  

 

 Insamlingen av empirin har inletts med den breda frågeställningen att förklara: hur gick 

genomförandet till? Under inläsning på kommunens dokumentation om projektet samt 

informella samtal med kommunala tjänstemän och politiker, varav några blivande 

informanter, framträdde bilden att projektet med tiden blev allt dyrare för kommunen. En 

tydlig förändring var att idrottsklubbarna gick från att till viss del vara missnöjda med hur 

satsningen planerades, till nöjda med resultatet. Vid prövning har dessa påståenden visat 

sig vara korrekta och stödjas av samtliga informanter. Ur kommunens dokumentation 

framkom att den globala finanskrisen år 2008 utgjorde skäl för dåvarande 

samarbetspartner att lämna projektet. Intervjufrågor utarbetades med syfte att skapa 

förståelse för denna och andra till synes viktiga händelser i projektet.  Fokus på att förstå 

hur satsningen fördyrades för kommunen växte fram växelvis med insamling av det 

empiriska materialet.  

 

Samtliga kommunala dokument om Arenastadsprojektet har lästs igenom och 

sammanställts. Dokumenten har innefattat beslut och avtal kring val av eller avslutande 

av samarbeten i projektet. Protokoll från möten gällande projektet, kostnadsberäkningar 

som gjorts under projektets gång samt E-postkonversationer som berör satsningen. 

Dokumentationen har varit bristfällig och en skrivelse hämtad från kommunens 

dokumentation hänvisar till kritik som kommunens revisorer framlagt om just detta, 

studiens informanter framför samma ståndpunkt under intervjuer.  I studiens presentation 

av rena faktahändelser kan referens komma att utlämnas för att få ett bättre flyt i texten. 
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Vid tillfällen då det är relevant för förståelse och tolkning kommer det kommuniceras om 

information baseras på dokument eller intervjuer. När förståelse för skeenden kräver det, 

även vilka typer av dokument informationen kommer ifrån eller informanternas 

positioner, organisationstillhörigheter och potentiella intressen (Becker 2008:76).  

 

 

Information från dokumenten utgjorde empiri för rena faktapåståenden eller grund för 

frågeställningar att utveckla i intervjuer. Att använda dokument och intervjuer är samma 

metodval Sahlin (1986:66–68) använder sig av i sin studie av stora kommunala 

byggprojekt och har visat sig generera ett starkt empiriskt material. Det har inte funnits 

någon anledning att frångå ett beprövat metodval.  

 

Den empiri som härrör från intervjumaterialet är dels presentation av fakta som samtliga 

informanter är överens om dels beskrivningar av olika utgångspunkter och intressen där 

samtliga informanter är överens om varandras utgångspunkter i satsningen. Således 

förekommer inga tvister gällande hur olika aktörer tolkade eller upplevde uppkomna 

situationer, så länge det inte diskuteras i texten. Exempelvis anger samtliga informanter 

från idrottsklubbarna att de upplevde sina intressen förbisedda i olika stadier av 

satsningen. Samtliga informanter från kommunen är helt medvetna om detta och 

beskriver idrottsklubbarnas utgångspunkt på samma sätt. Således kommer det inte tas upp 

några diskussioner om hur organisationstillhörighet påverkat infomatens beskrivning av 

ett skeende alla håller med om, förutom när det är relevant för att göra analytiska poänger.  

 

Kommunens uttalade projektledare för Arenastaden tillfrågades först att vara informant i 

studien. Han informerade om vilka organisationer som varit involverade i satsningen och 

vilka representanter som varit mest insatta i processen. Då ett begränsat antal informanter 

varit insatta i projektet har de fåtal kommunala tjänstemän, politiker och representanter 

från idrottsklubbarna som levt upp till kriterierna intervjuats. Tjänstemän i verksamheter 

som lämnats utanför eller förbisetts i projektet har också ingått i det empiriska materialet. 

De har valts som representanter för verksamheter som lämnats utanför eller förbisetts i 

projektet, vilket framkommit genom inläsning på satsningens dokumentation. Totalt sätt 

har åtta stycken intervjuer genomförts. Informanterna har varit kommunens uttalade 

projektledare, två kommunpolitiker, en representant från Växjö Lakers, en från Östers IF, 
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en från kommunens fritidsförvaltning, en från kommunens ekonomikontor samt en 

gymnasielärare.   

 

 

Val av informanter grundar sig på synen att människors organisationstillhörigheter och 

positioner präglar infallsvinklar på fenomen (se bland annat Ahrne & Papakostas 2002; 

Collins 2008).  Utgångspunkt är tagen i uppfattningen att en bredd av berättelser skapar 

förståelse för ett förlopp. Därmed har fler än de personer som har mest insatthet i och 

inflytande över satsningen kommit till tals i intervjumaterialet (se Becker 2008:101, om 

”trovärdighetshierarkin”). Informanterna uppvisar stor bredd av positioner och roller i 

satsningen.  

 

Sex stycken semistrukturerade djupintervjuer mellan femtio minuter och två timmars 

längd har genomförts med lika många individer. Valet av intervju som metod syftar till 

att komma åt de mer informella skälen bakom de beslut som går att läsa sig till i 

kommunens offentliga dokumentation kring projektet samt vad som hände med besluten. 

Intervjuer har även fyllt luckor som inte täcks av dokumenten.  Därtill har två cirka 

femton minuter långa intervjuer med en kommunpolitiker samt tjänsteman från 

ekonomikontoret genomförts för att bekräfta specifika faktafrågor. Förutom 

djupintervjuer har fem telefonintervjuer och mailkonversationer med redan inkluderade 

informanter kompletterat information kring satsningens ekonomiska villkor och andra 

rena faktauppgifter som informanterna inte kunde precisera under intervjuerna.  

 

Frågorna har varit mycket öppna, informanterna har ombetts berätta om olika perioder av 

satsningen. För inläsning på Arenastadens historia har Augustsson (2010) varit behjälplig 

genom att förse undertecknad med frågor att utveckla i intervjuerna. Materialet från 

dokumenten har funnits till hands hela tiden. När till synes viktiga händelser inte har tagits 

upp av informanten har dessa fått händelserna i dokumenten beskrivna i syfte att friska 

upp minnet. Vid frågor gällande faktorer bakom projektets initiering har fokus lagts på 

ett fåtal förklarande faktorer. Vid undersökningar av stora strukturer frestas forskare att 

undersöka ”så många variabler som möjligt” (Tilly 1984:144–145). Det vore fel och 

missvisande då ett oändligt antal parametrar generellt inte följer hur empirin utvecklas. 

Undersökning av stora strukturer ska istället påvisa det förklaringskrävande och komma 

med tänkbara förklaringar baserat på ett begränsat antal variabler med fallets tid och plats 
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i beaktning En viss helhetsbild av satsningen har eftersträvats men intervjuernas fokus 

har riktats mot att besvara huvudfrågan, hur kan vi förstå att Arenastaden vid 

genomförande tilläts kosta summor som i ett initialt skede av satsningen inte varit 

acceptabla?     

 

Intervjuerna har spelats in på ljudfiler, transkriberats ordagrant och skrivits ut. De 

utskrivna intervjuerna har lästs igenom flera gånger med syfte att skapa en helhetsbild av 

varje intervju i sig, samt deras relation till varandra. Samtliga intervjuer har sedan lästs 

igenom en gång till med anteckningar på de utskrivna sidornas ytterkanter efter varje 

stycke. Nyckelord och centrala resonemang har skrivits om med egna formuleringar och 

sedan sammanställts i ett separat dokument. Den bearbetade versionen av 

intervjumaterialet har tillsammans med originaltranskriberingarna legat till grund för 

produktion av studiens resultatdel. Vid flera tillfällen har resultatdelen reviderats efter 

återgång till originaltranskriberingarna. 

 

Analysen har skrivits fram utefter studiens teoretiska utgångspunkter. En del teorier har 

visat sig mer eller mindre tillämpbara än inför insamlingen av empirin. Teoridelen har 

således till viss del uppdaterats i takt med skrivandet av analysen, då en del teoretiska 

utgångspunkter och begrepp betonats medan andra marginaliserats eller tagits bort.  

 

Valda teoretiska utgångspunkter med ett brett nyiinstitutionellt perspektiv har visat sig 

medföra stora fördelar för analysen. Informanter hävdar inte att projektet har genomförts 

med rationalitet och den omgivande kontextens avgörande påverkan poängteras av 

informanter, i synnerhet finanskrisensens påverkan på projektet. Om någonting skulle 

göras annorlunda i metoden vore studien betjänt av att inkludera informanter från idrotter 

som inte har fått sina intressen satta i centrum i satsningen på Arenastaden. Det hade 

också kunnat vara av relevans att ställa fler ingående frågor om hur projekteringen av 

området gick till i praktiken. Detta har utlämnats respektive fått begränsat utrymme i 

empirin på grund av denna studies omfång. En frågeguide blir mer missvisande än 

informativt att bifoga då samtalen i intervjuerna i praktiken inte följde den planerade 

strukturen.  
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Aktörer i projektet benämns efter största möjliga organisatoriska enhet. Således kommer 

”kommunen” ses som en enhetlig aktör kapabel till egna intressen. På samma sätt kommer 

kommunens olika samarbetspartners i projektet att benämnas. Vid referenser till 

”idrottsklubbarna”, tillskrivs de delade intressen av satsningens idrottsrelaterade bitar. 

Vid hänvisning till allmänt vedertagna tolkningar av skeenden hämtade ur 

intervjumaterialet kommer ”informanten” i singularis eller pluralis skrivas som källa.  

 

Den process som ledde fram till uppförandet av Arenastaden kommer att benämnas 

”satsningen” eller ”projektet”, även om det i faktisk mening inte var ett projekt utan flera 

separata. Begreppen kommer i dessa avseenden att användas strikt i syfte att förenkla 

framställningen av empirin. För att åskådliggöra förloppet har en mängd detaljer 

utlämnats, som möjligtvis skulle ha inkluderats i ett mer omfångsrikt arbete.  

3.2 Etiska utgångspunkter 

Samtliga informanter har innan intervjuerna fått veta att mål och syfte med studien är att 

”förstå hur projektet utvecklades”, således inte att utvärdera satsningen på något sätt. 

Informanterna har angett muntligt samtycke att ställa upp med vetskap om att deras 

information kan citeras i sluttexten. Informanter blev muntligt garanterade att deras 

information inte används i andra syften än för studien (Vetenskapsrådet 2011:14) samt 

förvaras oåtkomligt för utomstående. De har fått garanti att avidentifieras med avseende 

på namn och att uppgifter hanteras konfidentiellt. Individskyddskravet är den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 2011:5). 

Informanter har därtill informerats att de tillåts ångra sin medverkan i empirin innan 

publicering.  

 

Denna studie har framtagits med vetskapen att sociologiska forskningsresultat kan 

påverka de sammanhang studieobjekten inbegrips i.  Därmed har försiktighet i hur 

analyserna framställs iakttagits. I studien poängteras explicit att analyserna inte ses som 

faktiska sanningar utan som förslag. All hantering av dokumentation av satsningen har 

varit fullt legal och godkänd av Växjö kommuns kanslipersonal (International 

Sociological Association 2001). Studiens bilaga är skickad till undertecknad av 

kommunens projektledare och godkänd för användning. 
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Forskare måste till största möjliga mån värna om sina informanters anonymitet och 

minimera risken att forskningen vållar någon inblandad skada. Gällande denna studie om 

Arenastaden i Växjö har informanter nästintill övervägande varit helt likgiltiga inför 

undertecknads försäkran om att avidentifiera deras namn, alternativt önskat framträda 

med namn. Somliga intervjupersoner har sett det vara helt oproblematiskt att framträda 

med sin identitet, vilket i vissa fall kan bero på att de frekvent har talat om ämnet i 

offentliga sammanhang. I denna studie kommer dock samtliga informanter anonymiseras 

med avseende på namn. Det lämnas däremot inga garantier att ingen kan räkna ut vem 

som är informant bakom en del uppgifter. Det är tvärtom troligt att insatta i ämnet till viss 

utsträckning med kvalificerade gissningar kan anta vilka individer som tillfört viss 

information Detta är oundvikligt eftersom en begränsad grupp människor har följt 

projektet från insidan och således känner till varandras positioner i satsningen. Detta 

förefaller dock relativt oproblematisk med tanke på att denna studies syfte inte på något 

sätt är att utvärdera enskilda personers insatser under projektet. 
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4 Resultat och analys  

Närmast följande kapitel är studiens huvuddel. Satsningens utveckling från år 1999 till år 

2010 kommer att beskrivas empiriskt, strukturerat utefter tio underrubriker. Efter varje 

underrubrik följer en kort teoretisk analys kring hur de empiriska händelserna kan förstås.   

4.1 De första förslagen presenteras  

En av kommunens informanter menar att det upplevda behovet att satsa på Värendsvallen 

stärktes eftersom underhållet länge hade eftersatts i väntan på beslut om vad som skulle 

göras på området. Det fördes över många år en diskussion kring huruvida ”bara” en 

upprustning eller stor satsning skulle ske. Det senare konkretiserades för första gången år 

1999 genom en motion i kommunfullmäktige på initiativ av två ledarmöten. Förslaget 

innefattade en stor vision att utveckla området för främst idrottsliga ändamål och mottogs 

positivt i kommunstyrelsen. Det ålades fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar att 

genomföra förslaget.  

 

Motionen utmynnade i en plan för området, innefattande en stor satsning på nya 

idrottsarenor. Planen presenterades av fritidsförvaltningen under år 2002. Kommunens 

informanter menar att även denna bemöttes av positiva tongångar i kommunstyrelsen. 

Satsningar för idrottens utveckling ansågs i allmänhet ha brett folkligt stöd.  Däremot sågs 

projektet som så stort att det bedömdes bli för dyrt för kommunen att genomföra. 

Informanter från kommunen menar att det genom hela satsningen förts diskussioner om 

hur stora summor pengar som är lämpligt att satsa på idrott i relation till behov i 

kommunal basverksamhet.  En stor satsning på området var mer önskvärt än upprustning 

av befintliga arenor, men kostnader begränsade genomförande. Samtliga kommunala 

informanter menar att en stor satsning på nya arenor definierades som genomförbar endast 

om kommunen kunde slippa åta sig den största ekonomiska bördan.  En högt uppsatt 

kommunpolitiker beskriver situationen: ”så småningom kom vi till diskussionen att 

antingen måste vi börja underhålla området bättre, det hade legat lite i vacuum innan vi 

visste vad som skulle göras /…/ det landade i att vi skulle göra en stor satsning men att 

inte kommunen kunde ro det i land själva”.  Det upplevda problemet hade ännu inte 

kopplats till en lösning och inget arbete riktades mot genomförande av nya arenor. 

Kommunen förhöll sig passiv och inväntande förslag på hur området skulle kunna 

utvecklas.  
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4.1.1 Primärmålet och det nödvändiga villkoret formuleras 

Med fritidsnämndens förslag 2002 konkretiserades en stor satsning på nya arenor som 

projektets primärmål (Dannefjord 2009). Genom kommunstyrelsens svar på förslaget 

kopplades genomförande av primärmålet samman med ett nödvändigt villkor: satsningen 

skulle endast genomföras om kommunens ekonomiska börda kunde begränsas. Det fanns 

inte direkt en färdig lösning på genomförande i enlighet med det nödvändiga villkoret. 

Därför obstruerades projektet.  

4.2 All Sportz Biz och Vision Värendsvallen 

I januari 2004 presenterade en entreprenör, som då var VD för det norskägda bolaget All 

Sportz Biz, en stor satsning på området för kommunen (Augustsson 2010). Planerna i 

”Vision Värendsvallen” inbegrep nya arenor för fotboll, friidrott och ishockey samt 

nybyggda bostäder, kontorsplatser och handelsplatser. Kommunens projektledare menar 

att entreprenören själv tagit initiativ att kontakta kommunen och att presentationen av 

projektet fick stort genomslag i media och inte minst i kommunstyrelsen.  I kontrast till 

fritidsnämndens förslag från 2002 var detta ett upplägg där kommunen skulle slippa stora 

betalningsbördor (exakta belopp hann aldrig konkretiseras). Att genomföra en stor 

satsning på nya arenor, med begränsade kostnader för kommunen, verkade för första 

gången realistiskt. Bostäder, kontorsplatser och handelsplatser är investeringar som 

inbringar pengar och kompenserar således kostnader för nya arenor. 

Kommunen och All Sportz Biz arbetade tillsammans med att utreda områdets 

förutsättningar att exploateras för idrottsliga och kommersiella syften. Kommunens 

projektledare menar att det lades cirka 300 000 kronor och många timmars utredning på 

satsningen. Projektet hann dock aldrig hann längre än till visionsstadiet. Under sommaren 

2004 började Smålandsposten granska All Sportz Biz, någonting som inte gjorts 

systematiskt innan enligt kommunens informanter. Dittills okända omständigheter 

skapade frågetecken kring bolaget (Kommunalrådet i Växjö vill inte bli sittande med 

Svarte Petter 2004; Frågetecken kring miljardsatsning 2004).  All Sportz Biz sågs inte 

längre som en seriös och ekonomiskt stark samarbetspartner. För det journalistiska arbetet 

med att ”avslöja” All Sportz Biz prisades Smålandspostens journalister (Reportrar vid 

Smålandsposten prisas 2005). Kommunen avslutade kort efter granskningen samarbetet 

med bolaget 
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Informanter från kommunen menar att det i princip bara fördes samtal med tidigare 

nämnda VD för All Sportz Biz. De poängterar att skilja på person och företag. Ingen 

skugga ska falla på Vd:n. Han hade anställts ovetandes om att företaget inte var vad de 

utgav sig för. Med facit i hand menar kommunens informanter att kommunen och Vd:n 

borde undersökt val av samarbetspartner bättre och som kommunens projektledare 

uttrycker det under intervju: ”lierat sig med en mer känd finanskälla”. 

 

Planerna med All Sportz Biz konkretiserades aldrig och idrottsklubbarna hann inte 

involveras. Efter det fallerade samarbetet menar en av kommunens informanter att det var 

en ”lärorik parentes” och en ”väckarklocka”. Erfarenheten medförde att kommunen har 

blivit mycket bättre på att granska samarbetspartners. Informanter från idrottsklubbarna 

och kommunens fritidsförvaltning menar att deras verksamheter inte involverades i 

satsningen trots stora intressen i området. Deras informanter beskriver de få delar av 

satsningen de var insatta i på ett negativt sätt. Projektet omtalas i ordalag som ”luftslott”, 

”bluff”, ”märklig historia” med mera. Tiden med den kommande samarbetspartnern 

Steen & Ström kallar en informant från idrottsklubbarna ”den första riktiga satsningen”. 

Kommunens informanter skiljer sig i detta avseende då de framlägger en mer positiv bild: 

”Många i Växjö tänker negativt när man pratar om projektet med All Sportz Biz men jag 

tycker att (VD:s namn) nästan skulle kunna få en staty för att han drog igång det här. 

Han öppnade upp ögonen för oss att man kunde göra någonting mer med detta 

område”(kommunens projektledare).   

4.2.1 Delmål presenteras som en lösning 

Med All Sportz Biz framstod för första gången en dröm som realiserbar. Uppförande av 

bostäder, kontorsplatser och utrymmen för handelsplatser hade utformats som delmål för 

att uppfylla primärmålet (Dannefjord 2009) med nya arenor, i enlighet med det 

nödvändiga villkoret att begränsa kommunens ekonomiska börda. Den sortens 

investeringar skulle inbringa pengar istället för att, som nya arenor, ständigt medföra 

löpande driftskostnader.  En möjlig lösning hade för första gången kopplats till det 

upplevda problemet. 
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4.3 Kommunen presenterar multicityförslaget 

Kommunen började efter All Sport Biz uttåg söka aktivt efter externa samarbetsparters. 

Målet var att genomföra en stor satsning på bland annat nya arenor.  Kommunen 

annonserades våren 2005 i Dagens Industri, vilket sedermera resulterade i ett antal 

inkomna förslag. För att attrahera samarbetspartners och informera allmänheten om 

projektet utarbetade kommunen i samband med annonseringen en broschyr kallad 

”Arenastaden Multicity”, som innefattade en helt omdanad stadsdel, med bostäder, 

kontorsplatser, handel och nya arenor (hämtat från kommunens dokumentation). 

 

Kommunens informanter ombads i intervjuer berätta varför inte kommunen valde att 

bygga och äga nya arenor själva.  De fick även frågan varför idrottsklubbarna inte valdes 

till samarbetspartner, likt de gjorde år 2009, från början. Båda alternativen ansågs vid 

tiden för annonseringen vara för dyra för kommunen. Idrottsklubbarna ansågs inte kunna 

underlätta kommunens ekonomiska börda, de hade inga ekonomiska resurser att lägga in 

i projektet och sågs således inte som en part i genomförandet.   

 

Idrottsklubbarna gavs i framtagandet av multicityförslaget inget inflytande över hur 

området projekterades. Deras upplevda behov sattes inte i centrum. Ett genomförande 

med begränsad ekonomisk börda för kommunen krävde att idrottens intressen hölls 

tillbaka till förmån för kommersiell verksamhet. Kommunens dåvarande projektledare 

beskriver situationen: ”idrotten var ju självklart med, men det var rätt mycket hur man 

kunde skapa värde i området genom att exploatera för att kommunen skulle få pengar att 

kunna utveckla även idrotten. Det var väldigt politiskt medvetet att man inte kunde satsa 

om man inte också kunde generera pengar.” En informant från kommunen menar att det 

var mer diskussioner om var arenorna skulle placeras på området än hur de skulle komma 

idrottsklubbarna till nytta: ”man såg nog mer framför sig monumenten än idrotten. Lite 

så kan jag tänka mig”. Idrottsklubbarna var, passande uttryckt, ”på läktaren”. 

 

Representanter för de största idrottsklubbarna författade en skrivelse med kritik av 

kommunens Multicityförslag där det framgår att de inte ställer sig bakom den satsning 

kommunen presenterar och kräver att området ska ”utformas annorlunda än vad som 

planeras av kommunen nu”. Idrottsklubbarna presenterar ett eget förslag med stort fokus 
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på nya arenor och ”minimal bostadsbyggnation på området”, samt ”fokus på idrott/…/ 

såväl som åskådares upplevelse”(hämtat från kommunens dokumentation).   

 

Idrottsklubbarnas förslag skiljde sig från Multicityförslaget genom graden av fokus på 

idrottsrelaterade byggnationer. En informant från idrottsklubbarna menar att de 

accepterade att satsningen av ekonomiska skäl ansågs behöva innefatta kommersiell 

verksamhet. Tvisten gällde balansen mellan nya arenor och kommersiell verksamhet då 

idrottsklubbarna främst såg området som en idrottsstad när kommunen såg det som ett 

multicity. Idrottsklubbarnas förslag togs inte upp till diskussion i kommunen då det skulle 

bli dyrt att genomföra. Kommunens informanter menar att idrottsklubbarna fick acceptera 

stort fokus på kommersiell verksamhet för att möjliggöra genomförandet av nya arenor.  

 

Med Multicityförslaget hade området projekterats på ett intäktsgenererande sätt och till 

idrottsklubbarnas förtret hade kommersiell verksamhet i praktiken likställts med nya 

arenor. Däremot var ”bara” en liten satsning inte på agendan. Kommunen 

kommunicerade endast en stor satsning på området och genomförande ansågs kräva en 

resursstark extern samarbetspartner.  

4.3.1 Ett extraordinärt projekt institutionaliseras 

Det slutade inte pratas om primärmålet i form av nya arenor, eller delmål i form av 

bostäder etcetera trots All Sportz Biz avhopp. Projektets initiering genom 

multicityförslaget medförde att ett extraordinärt projekt växte fram och bestod genom 

hela satsningen (Sahlin 1986;89). Märk väl att idrottsklubbarna inriktade sig på att 

kritisera aspekter av satsningen. Att det skulle satsas på nya arenor kommunicerades så 

tydligt av kommunen att det togs för givet, det extraordinära projektet betvivlades inte i 

grunden.  Idrottsklubbarnas alternativa togs inte ens upp till diskussion eftersom det föll 

utanför det nödvändiga villkoret att begränsa kommunens ekonomiska börda. Att den 

utformning på området All Sportz Biz initierat stod kvar, medförde en retorisk 

institutionalisering av primärmål, delmål och det extraordinära i satsningen.   
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4.4 Steen & Ström väljs till samarbetspartner 

Hösten 2005, ett drygt halvår efter annonsen i Dagens Industri och kommunens 

presentation av multicityförslaget, valdes Steen & Ström bland ett antal inkomna förslag 

till kommunens samarbetspartner. De var ”experter på att bygga och förvalta 

köpcentrum”(hämtat från kommunens dokumentation), således inte valda utefter 

erfarenheter eller färdigheter kring idrottsrelaterade byggnationer, vilket påvisar den stora 

plats kommersiell verksamhet hade fått i satsningen. Av alla inkomna förslag bedömdes 

Steen & Ström stå för ”mest komplett förslag där helheten är tydlig” samt ”den mest 

omfattande investeringen” och ha den ”finansiella styrka, erfarenhet och långsiktighet 

som krävs”(hämtat från kommunens dokumentation). Efter erfarenheterna med All 

Sportz Biz var enligt kommunens informanter Steen & Ström noga granskade på förhand.  

 

Steen & Ströms vision var ett multicityförslag. Förutom nya idrottsarenor innehöll 

projektet stort fokus på i synnerhet handel (sedermera köpcentrum) och bostäder (hämtat 

från kommunens dokumentation). Under sina nästan tre år i projektet lade Steen & Ström 

ner stora mängder arbete och resurser i genomförande av en stor satsning. Kommunens 

informanter menar att bolaget hade 2-3 heltidstjänster på plats i Växjö och investerade 

totalt 25-30 miljoner kronor på att utreda områdets förutsättningar. Steen & Ström 

försökte kombinera projektering av nya arenor med att exploatera området för 

kommersiella ändamål.  

 

Steen & Ström starka intresse för hur området skulle disponeras korresponderade inte 

med idrottens önskemål. Utformningen på området idrottsklubbarna förespråkade i 

kritiken av multicityförslaget 2005 låg fast, men fick inte heller med Steen & Ström 

gehör.  Från kommunens dokumentation hämtas en skrivelse IFK Växjö författade till 

kommunen, där de aviserade behovet av en ny friidrottsarena. I kommande 

dispositionsplan för området fanns ingen friidrottsarena med i planerna. Med Steen & 

Ström som huvudaktör kom graden av fokus på nya arenor till idrottsklubbarnas förtret 

att minska till förmån för kommersiellt intressanta verksamheter. En av kommunens 

informanter talar under intervju generellt om tiden med Steen & Ström: ”hela tiden var 

det bakomliggande att klubbarna tyckte det var för lite fokus på idrott och för mycket 

på pengar”.  Bolaget ville i egenskap av privat investerare givetvis tjäna pengar på 

satsningen och exploatera området med ekonomisk vinning i fokus. Kommunen och 
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Steen & Ström var de centrala aktörerna. En informant från idrottsklubbarna säger att 

han: 

Vet hur lågt engagemang det var (från idrottsklubbarnas sida). 

Det var någon annan som drev alla frågor. Var det inte 

kommunen så var det Steen & Ström. Kommunen var väldigt 

engagerad i att rita och tycka till om en hockeyarena. Det har 

jag alltid varit emot. De ska inte driva den. De har ingen aning 

om vad publiken har för förväntningar i dag 

 

En av kommunens informanter menar att det: 

 

Var en brist att (idrotts)klubbarna inte involverades mer. 

(Idrotts)klubbarna var inte nöjda, fotbollen protesterade mest. 

Men de var inte omöjligt att lämna dem utanför, de hade ingen 

resurs att sätta in. Detta var en affär mellan kommunen och 

Steen & Ström/…/ Fritidsförvaltningen tyckte deras roll var för 

liten, vi har skött det här på kommunledningsnivå. Vi såg att 

det var ett så stort projekt med många trådar att dra i.  

 

Ett fåtal personer från Steen & Ström och kommunen drev satsningen. Ingen 

representant från kommunens fritidsförvaltning eller idrottsklubbarna, vars 

verksamheter i avgörande bemärkelse berörs av satsningen, var med i den innersta 

kretsen.  Fritidsförvaltningens informant menar att de delade idrottsklubbarnas åsikt att 

satsningens fokus skulle ligga på det idrottsliga. Informanter från kommunen säger sig 

förstå att idrottsklubbarna och fritidsförvaltningen var missnöjda med hur satsningen 

bedrevs, då idrottsrelaterade projekt normalt sätt är deras domäner. Satsningen ansågs 

dock vara så stor och komplex att det primärt skulle skötas på kommunledningsnivå 

med olika delar av projektet distribuerade till en mängd kommunala enheter. En högt 

uppsatt kommunpolitiker berättar i intervju hur kommunen hanterade idrottsklubbarnas 

missnöje med satsningens fokus: ”Jag vet att det fanns ett visst motstånd från klubbarna, 

fortfarande det här att man tycket det var för lite fokus på idrotten. Vi sa ändå till dom 

att om man ville göra någonting radikalt med området måste man ha någonting som 

genererar pengar, så man får ta det onda med det goda så att säga”. 
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På det sätt satsningen utformades med Steen & Ström ansågs den bringa kommunen 

måttliga kostnader. En e-post konversation mellan en medborgare och ett kommunalråd 

visar att satsningen sommaren 2006 ansågs medföra kommunen fem miljoner kronor i 

årliga merkostnader (att jämföra med 27 miljoner kronor vid genomförande). 

Medborgaren skriver i e-post: ”pengarna skulle göra mer nytta i vård, omsorg och skola 

där det alltid saknas pengar. Är det inte lite skrytbygge över det hela?”, Varefter 

kommunalrådet svarar: ”Kommunens merkostnad för hela Arenastaden beräknas kosta 

ca 5 miljoner. Samtidigt kommer med all sannolikhet Växjös skatteintäkter att öka 

genom denna investering så vi i slutändan får tillbaka pengarna i form av evenemang, 

hotellnätter och liknande!” (hämtat från kommunens dokumentation). Således blev 

resonemanget om konkurrens med basverksamhet inadekvat, eftersom satsningen skulle 

genererar pengar istället för att kosta. I intervjuer bekräftas bilden att satsningen ansågs 

hållen inom rimliga kostnader.  

4.4.1 Praktiker riktas mot att genomföra primärmål och delmål Den stora 

mobiliseringen av praktiker och resurser under samarbetet med Steen & Ström verkade 

för att institutionaliserade tanken att primärmål och delmål skulle genomföras i 

praktiken. En mängd intressenter fick uppleva att det arbetades mot att genomföra målen 

som med multicityförslaget initierats retoriskt. Satsningens komplexitet, med ”många 

trådar att dra i” medförde att det ”extraordinära” i projektet stärktes och standarder för 

hur idrottsrelaterade projekt normalt hanteras frångicks. Steen & Ström hade resurser 

och kunde därigenom få störst inflytande i projektet (Powell & DiMaggio 1991). 

Idrottsklubbarna och fritidsförvaltningen ville ha större fokus på det idrottsliga i 

projektet. Satsningen ansågs av kommunen bedriven inom det nödvändiga villkorets 

ramar, då den bedömdes bringa i sammanhanget måttliga merkostnader.    
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4.5 Satsningen blir dyrare 

I början av 2007 skrevs ett samverkansavtal mellan kommunen och Steen & Ström. 

Planerna var en mindre utveckling av utformningen som initierats redan 2005 med 

kommunens multicityförslag (hämtat från kommunens dokumentation). Under det dryga 

året Steen & Ström samarbetat med kommunen hade kostnaderna för projektet succesivt 

räknats upp. När Steen & Ström utredde områdets förutsättningar mer ingående 

formulerades enligt kommunens informanter mer realistiska kalkyler för byggnationerna 

på området. Det skulle således för samma innehåll bli dyrare än beräknade årliga 

merkostnaderna på fem miljoner kronor.  

 

Följande fakta om samverkansavtalet mellan kommunen och Steen & Ström är hämtad 

från kommunens dokumentation. Avtalet innebar att Steen & Ström skulle köpa mark och 

fastigheter av kommunen och därpå upprätta kommersiella ytor och nya arenor. På 

området skulle cirka 70 000 kvadratmeter bebyggas med handelsplatser. 

Handelsplatserna hade projekterats om till ett köpcentrum.  Även bostäder och övriga 

byggrätter på 150000 kvadratmeter skulle uppföras. För idrottens del skulle det byggas 

en ny fotbollsstadion, ny ishall samt investeras i de befintliga verksamheterna tipshall, 

friidrottsarena och träningsplaner för fotboll (eget påpekande: märk väl att ingen ny 

friidrottsarena var inplanerad).  Totalt skulle de idrottsrelaterade bitarna av satsningen 

kosta Steen & Ström 290 miljoner kronor (att jämföra med de 589 miljoner idrottens del 

skulle komma att ta i anspråk vid genomförande). Således var den idrottsliga delen 

avsevärt mindre än den skulle bli vid genomförande av satsningen.  Steen & Ström skulle 

driva och underhålla de nya idrottsverksamheterna, kommunen skulle hyra 

anläggningarna och i sin tur hyra ut till idrottsklubbarna i andra hand. Kommunen skulle 

genom försäljningar av mark till Steen & Ström inbringa 165 miljoner kronor men också 

belastas med 16.8 miljoner kronor i årliga merkostnader för nya arenor (vid 

genomförande såldes ingen mark och årliga merkostnader för nya arenor uppgick till 27 

miljoner).  

 

Efter att samverkansavtalet med Steen & Ström skrevs växte även i praktiken den 

idrottsrelaterade delen och hela satsningens totala omfång (Augustsson 2010:14). Det 

handlande således inte bara om uppräkning av kostnadskalkyler längre. Området rymde 

ett stort antal idrotter, varav flera hade uttryckt sin besvikelse över att förbises i 
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satsningen. I början av projektet hade fokus riktats ensidigt på nya arenor för fotboll och 

ishockey. Informanter påpekar att kommunen och Steen & Ström förde ständiga 

diskussioner kring hur fler idrotter skulle kunna inkluderas i satsningen. En informant 

från kommunen påpekar att: ”Steen & ström hade ju sitt kontor där uppe (nära 

Värendsvallsområdet) så det var ju företrädare för föreningar inne hos dem och pratade 

rätt flitigt. Det var ju inga stängda dörrar”. Dokumentationen kring projektets händelser 

är mycket bristfällig. Ur kommunens dokumentation utläses att kommunens revisorer har 

framfört kritik mot just detta och uttryckt att satsningen borde dokumenterats löpande på 

ett systematiskt sätt.  

 

 

Under år 2007 omvandlades planerna för ishockeyarenan till en mycket dyrare multihall 

innehållande ett flertal sporter (hämtat från kommunens dokumentation). Kommunen och 

Steen & Ström arbetade för att maximera nyttan för så många idrotter som möjligt och 

samtidigt öka antalet kommersiella ytor. De båda verksamheterna växte parallellt i de 

ständigt förändrade planerna.  Informanter framhäver, i högst generell mening baserat på 

erfarenhet från arbete i kommunen, att projekt i allmänhet tenderar att bli dyrare än 

planerat och att det till viss mån accepteras. Som en informant från kommunen uttrycker 

det: ” vi är ganska vana att det händer under en byggprocess, även under så kallade 

vanliga kommunala investeringar”.  

 

Ur kommunens dokumentation utläses att kommunstyrelsen vintern 2007 höll ”öppet hus 

om Arenastaden”, som besöktes av 400 personer från media samt intresserade 

medborgare. Kommunstyrelsens och Arenastadens representanter fick frågan ”varför 

innebandyn var utesluten ur projektet”, svaret blev följande: ” de är inte uteslutna, men 

skulle man skapa specialbyggda arenor för varje idrott skulle det bli orimligt dyrt. Vi 

satsar istället att bygga på sätt så det går att genomföra olika typer av evenemang.”. 

Specialbyggda arenor för varje idrott, menades här bli ”orimligt dyrt” men blev vid 

genomförande det valda konceptet.  Satsningen hade fördyrats, men området sågs som 

helhet disponerat så att det också skulle inbringa tillräckligt med pengar för att finansiera 

den växande del av satsningen idrotten tog i anspråk.   

 

Steen & Ström hade omplanterat dispositionsplanen flera gånger sen den först 
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presenterades i februari 2007. Att det skedde kan förstås som ett resultat av att bolaget 

försökte kombinera en allt större satsning på nya arenor med ännu större del kommersiellt 

intressanta verksamheter för att kompensera ökade kostnader enligt en informant från 

kommunen. Områdets yta skulle exploateras maximalt. En ny fotbollsarena hade gått från 

att vara i centrum för satsningen till att få en marginaliserad position med osäker placering 

på området rent fysiskt och oklar genomförandeplan tidsmässigt. Multiarenan framstod 

som den prioriterade idrottssatsningen. 

 

 I slutet av bolagets tid i projektet planerades köpcentret ligga i det bästa läget utmed 

Storgatan, med den nya fotbollsarenan placerad bakom. Kommunens projektledare menar 

att denna handling skapade missnöje hos fotbollsklubben Östers IF. Symboliken var 

symptomatisk för tiden med Steen & Ström då idrottens verksamheter i form av de nya 

arenorna och övriga idrottsytor flyttades runt i dispositionsplanen eller togs bort helt. 

Förutom mindre fokus på fotbollens nya arena planerades andra spelytor för fotboll, som 

nyttjas av både elit- och ungdomslag, att tas bort av Steen & Ström till förmån för fler 

kommersiella ytor, enligt samtliga informanter.   

 

Sommaren 2008, ett halvår innan Steen & Ströms avhopp, författade Östers IF:s 

dåvarande ordförande (även erfaren fastighetsekonom) en insändare i Smålandsposten, 

där han kritiserar att en ny fotbollsarena gått från att vara i centrum av satsningen till helt 

i bakgrunden. Han skriver att projektet ingav stor optimism i ett initialt skede, men att 

kostnaderna från början varit kraftigt underskattade. Den inledande kalkylen på 290 

miljoner kronor för idrottsanläggningar skulle bedömts till det dubbla och hade vid 

skrivandets stund enligt artikelförfattaren växt till det tredubbla (Persson 2008). 

Informanten från Växjö Lakers och informanter från kommunen menar under intervju att 

de håller med om projektets kostandkalkyler när det ses i efterhand. En informant från 

kommunen säger ”det har blivit betydligt dyrare än vi trodde från början. Klubbarna 

kanske var mer realistiska i hur dom tänkte än kommunen, från början”.  

Artikelförfattaren sammanfattar hur han upplevde projektet: ”Kort sagt: utvecklingen av 

projektet har väckt ett obehag hos mig, som under de senaste månaderna har vuxit sig 

allt starkare” (Persson 2008). Artikelförfattaren anger i intervju att han började ”tappa 

sug” för projektet under 2007-2008 för att återfå entusiasm när Steen & Ström lämnade 

satsningen.   
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4.5.1 Avståndet till att överge det nödvändiga villkoret minskar  

Att informanter såväl som artikelförfattaren i Persson (2008) delar uppfattningen om 

kraftigt underdrivna kostnader är ett uttryck för extraordinära projekts logik där 

kostnadskalkyler underdrivs och nyttoaspekter överdrivs systematiskt (Flyvbjerg 2003). 

Löst kopplade enheter arbetade för att maximera sin specifika del av satsningen (Meyer 

& Rowan 1977). Primärmålet och delmålen växte i omfång och ingen enskild aktör kunde 

kontrollera helhetens utveckling. Brist på kontroll och dokumentation i processen är 

uttryck för extraordinära projekts logik med impressionistiska metoder (Brunsson 2000).  

Att satsningen med Steen & Ström dels beräknades till högre kostnader dels ökade i 

omfång ju längre det skred, skapade en som helhet dyrare satsning och minskat avstånd 

till att överge det nödvändiga villkoret.  Att specialbyggda arenor för varje idrott menades 

bli ”alltför dyrt” (vid tillfället för ”öppet hus om Arenastaden”) visar dock att det retoriskt 

levde kvar ett tag till.  

4.6 Finanskrisen kommer och Steen & Ström lämnar projektet 

Under hösten 2008 utbröt den globala finanskrisen och Steen & Ström tvingades lämna 

projektet. På en presskonferens vintern 2008 tillkännagav kommunen och Steen & 

Ström att samarbetet avbröts med hänvisning till att ”det finansiella läget jämfört med 

när samarbetet med Växjö kommun inleddes är drastiskt förändrat med nästan 

fördubblad räntenivå. Det görs inga stora fastighetsaffärer för tillfället”(hämtat från 

kommunens dokumentation). Satsningen var då driven mycket nära genomförande, 

kommunens projektledare menar att de ”var ute med förfrågan på en EU-upphandling 

om multiarenan. Det var ganska färdiga handlingar också på fotbollsarenan. Det var 

rätt väl förberett kan man säga”. Genom Steen & Ströms hastiga avhopp stod 

kommunen istället för att bevittna byggnadernas uppförande utan samarbetspartner, med 

ett nedgånget idrottsområde och enorma förhoppningar men helt utan resultat i form av 

nya arenor.  

 

Samma kväll Steen & Ström tillkännagav att de lämnar satsningen valde kommunen att 

arrangera ett möte med inbjudna representanter från idrottsklubbarna IFK Växjö, Växjö 

Lakers och Östers IF för att diskutera satsningens framtid. En av kommunens 

informanter säger under intervju: ”då kanske det mest centrala hände, då beslutade vi 

kommunalråd att samla och träffa de tre stora föreningarna och diskutera hur vi skulle 
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gå vidare, för vi sitter lixom i samma båt allihop.” Idrottsklubbarnas intressen låg 

givetvis i nya arenor och kommunen sökte efter nya lösningar på problemet att 

genomförande medför höga kostnader. En informant från idrottsklubbarna menar att 

behovet av nya arenor sågs som akut och det fanns inte tid att misslyckas fler gånger, 

att samarbeta med en ny extern exploatör skulle leda till en ny långdragen process. Han 

menar i intervju att: ”en tredje gång har vi inte råd att misslyckas utan nu måste vi göra 

detta /…/ det fanns ju ett omedelbart behov av nya arenor, det var kris”. Informanter 

från idrottsklubbarna och kommunen menar en representant för idrottsklubbarna redan 

under mötet med kommunen föreslog att idrottsklubbarna skulle våga satsa på att ta 

ansvaret att äga och driva de nya arenorna. De andra Idrottsklubbarna var snabbt med 

på riktningen. Växjö Lakers och Östers IF:s representanter var båda erfarna 

fastighetsentreprenörer, den ena hade inte varit involverad i sin idrottsklubb under tiden 

med Steen & Ström. Kommunens informanter menar att dessa personer ingav stort 

förtroende och ansågs vara auktoriteter i sammanhanget. De hade stor erfarenhet av hela 

kedjan att bygga, äga och driva stora fastigheter. Kommunens projektledare säger under 

intervju (namnen är ersatta med ”vi” som avser kommunens projektledare och 

representanterna för Växjö Lakers och Östers IF): ”båda är ju entreprenörer som vet 

vad det innebär att äga och driva och så /…/ (”vi”)hade många diskussioner om hur 

man skulle gå till väga, för att hitta en öppning för hur vi skulle göra”. Tanken med nya 

arenor ägda av idrottsklubbarna ingav visst förtroende och var intressant även utifrån 

kommunens perspektiv.  Deras informanter menar att de av ekonomiska skäl även ville 

utreda andra möjligheter att organisera genomförande, vilket gjordes ända fram till 

sommaren 2009. Dörren hölls öppen för externa exploatörer att gå med i satsningen. Det 

arbetades för genomförande, men hur det skulle gå till var oklart ”egentligen kan man 

säga att vi inte visste hur det skulle genomföras förrän en bit in på sommaren 2009”( 

från intervju med kommunens projektledare). Även ett upplägg med ”finansiell 

leasing” utreddes. Det skulle innebära att kommunen överlät ägandet av arenorna till en 

extern part, som i sin tur hyr ut tider till idrottsklubbarna. Ett leasingavtal antas utgå 

efter överenskommen period och kommunen skulle då köpa arenorna.  

 

Steen & Ströms avhopp medförde att endast idrottsklubbarna kvarstod i position av 

huvudsaklig intressent i satsningen. Att snabbt påbörja kommunikation med 

idrottsklubbarna menar kommunens informanter var självklart. Behovet av nya arenor 

upplevdes av idrottsklubbarna som akut. Den upplevda tidspressen medförde att 
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kommunen enligt snabbast möjliga förfarande ville generera förslag på hur satsningen 

skulle kunna drivas vidare. Genom det faktum att kommunen bjöd in till möte och lät 

idrottsklubbarna framföra sina idéer kring satsningen sattes idrottsklubbarna i position 

som ensam diskussionspartner åt kommunen.  

4.6.1 Resursbalansen förskjuts och idrottsklubbarna får inflytande  

Den plötsliga förändringen i projektets omgivande kontext försköt resursbalansen mellan 

de centrala aktörerna (Tilly 2000). Steen & Ström lämnade satsningen och lade inte längre 

beslag på viktiga resurser. Kommunen kunde ha avstått från att bjuda in idrottsklubbarna 

och istället internt diskuterat hur man skulle gå vidare i projektet alternativt avsluta 

satsningen. Genom det faktum att idrottsklubbarna bjöds in till möte positionerade de som 

ny huvudaktör i satsningen, Steen & Ström stod inte längre i vägen för idrottsklubbarna 

att få inflytande över projektet. Idrottsklubbarna valdes inte direkt till ägare av nya arenor 

eftersom kommunen ville fortsätta leta efter sätt att hålla genomförande av primärmålet i 

enlighet med det nödvändiga villkoret. 

4.7 Det går inte att hitta samarbetspartners längre 

Finanskrisen medförde, förutom att Steen & Ström lämnade satsningen, också att 

förutsättningarna för kommunen att attrahera nya samarbetsparters kraftigt försämrades. 

Externa exploatörers intressen ligger i de kommersiellt intressanta delarna av satsningen. 

Att den ekonomiska konjunkturen innebar att det för tillfället inte gjordes några större 

fastighetsaffärer över huvud taget fick Steen & Ström att lämna projektet. Denna 

omständighet skapade en situation med mycket begränsade incitament för externa 

exploatörer, åtminstone medförde det svårigheter för kommunen att hitta lämpliga 

kandidater för samarbete.   

 

Steen & Ströms projektering byggde mycket på att intäkter från handel skulle finansiera 

nya idrottsarenor. Det globala finansläget samt att köpcentret Grand Samarkand börjat 

planeras innebar att det inte fanns utrymme för ett till stort köpcentrum. En informant 

menar att det ”inte var timing för att satsa på handel längre”, eller någon annan satsning 

på kommersiellt intressanta delmål givet projektets omgivande kontext med global 

finanskris. Arbetet med att satsa på nya arenor, med begränsad ekonomisk börda för 

kommunen, hade tagit flera års planering men var tillbaka på ruta ett. 
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När en ny handelsgalleria inte längre var aktuellt skapades nya rent fysiska öppningar i 

dispositionsplanen att planlägga området annorlunda. Med bakgrund att handel inte 

längre var ett alternativ menar en informant från kommunen att: ”då hade vi plötsligt 

utrymme att disponera om, det var egentligen den diskussionen som fördes 2009 med 

föreningarna” Kommunen och idrottsklubbarna presenterade i mars 2009, fyra månader 

efter Steen & Ströms avhopp, en ny dispositionsplan. Den innefattade nya arenor för 

friidrott, ishockey och fotboll med fotbollsarenan placerad utmed Storgatan, på samma 

ställe där Steen & Ströms köpcenter var planlagt. Nya arenor gavs bäst lägen med 

utrymme kvar för framtida expansionsmöjligheter (hämtat från kommunens 

dokumentation). Kommunens projektledare, som förde täta diskussioner med 

idrottsklubbarna, menar att det var: 

Väldig förväntan på att det skulle komma upp någonting byggt 

på Arenastaden /…/ Steen & Ström hade lämnat oss. Vi tog fram 

en ny dispositionsplan med idrotten som de var nöjda med. Det 

var en relativt enkel dispositionsplan. Så om kommunen skulle ta 

in någon extern, om Skanska som exempel skulle vilja ta över 

och bygga så hade vi redan klart vara alla arenor skulle ligga, det 

tyckte vi var viktigt, för att ändå ha hyggligt kort startsträcka. 

Att en eventuell extern exploatör inte skulle tillåtas förhandla om arenornas antal, 

placeringar eller funktioner skulle korta startsträckan för genomförande. Kommunen, 

tillsamman med idrottsklubbarna, placerade därför in arenorna i förväg i 

dispositionsplanen. En stor satsning, med nya arenor som en stor del, skulle ”på något 

sätt” genomföras. Att arenorna placerades in i dispositionsplanen i förväg utgjorde en 

kompromiss mellan idrottsklubbarnas vilja att äga själva och kommunens vilja att hålla 

dörren öppen för en extern exploatör. Dock innebar ett förutbestämt stort fokus på nya 

arenor ytterligare en frånstötande omständighet för potentiella externa exploatörer med 

redan begränsade incitament att gå med i satsningen.   

4.7.1 Delmålen går inte att genomföra längre 

De delmål som kopplats till genomförande av primärmålet i enlighet med det nödvändiga 

villkoret verkade inte realistiska längre. Det viktigaste delmålet, i form av 

handelsgallerian, var inte längre ett alternativ dels på grund av finanskrisen dels att Grand 

Samarkand fyllde utrymmet för fler handelsplatser i Växjö.  Att arenorna placerades in i 
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dispositionsplanen i förväg till följd av upplevd tidspress medförde att projektet snävades 

in – primärmålet gavs så stark position att potentiella samarbetspartners fråntogs 

incitament att vara med i projektet. Möjligheterna att få externa exploatörer att vara med 

i satsningen hade i praktiken blivit minimala. Istället stärktes idrottsklubbarnas position i 

satsningen.   

 

4.8 Till sist blir idrottsklubbarna kommunens samarbetspartner 

Informanter från kommunen och idrottsklubbarna, menar att ett fåtal representanter från 

idrottsklubbarna samt kommunala tjänstemän, från dagen Steen & Ström lämnade 

satsningen hösten 2008 utarbetade ett förslag med idrottsklubbarna som ägare av de nya 

arenorna. Förslaget utreddes parallellt med arbetet att attrahera en ny samarbetspartner 

samt utreda möjligheterna att organisera genomförande kring finansiell leasing. Inga av 

de senare möjligheterna konkretiserades till färdiga förslag.  Kommunstyrelsen godkände 

i augusti 2009 enhälligt samarbete med idrottsklubbarna.  

 

 

Avtalet mellan kommunen och idrottsklubbarna byggde på att IFK Växjö, Växjö Lakers 

och Östers IF registrerar och äger driftsbolag som äger och driver sin respektive arena. 

Kommunen skulle finansiera alla byggkostnader och få beloppen återbetalda under loppet 

av flera decennier. Kommunen skulle årligen utbetala driftsbidrag, på vid avtalets 

godkännande ännu ospecificerade belopp. En del av driftskostnaderna skulle 

driftsbolagen betala själva. Med detta upplägg delas driftskostnader för de nya arenorna 

(hämtat från kommunens dokumentation). Informanter från kommunen klargör i 

intervjuer att den yttersta ekonomiska risken implicit åligger kommunen. Om 

driftsbolagen inte klara av att betala sin del av driftskostnaderna, får kommunen öka sin 

del om det ska kunna bedrivas aktiviteter i arenorna. Om driftsbolagen inte förmår att 

betala tillbaka lånen, får kommunen inte tillbaka pengarna. Den yttersta konsekvensen av 

upplägget blir att kommunen får ta över allt ansvar för de nya arenorna om 

idrottsklubbarna inte klarar av sina ekonomiska åtaganden i avtalet.  

 

Det planerades inga bostäder, kontorsutrymmen eller handelsplatser på området. Däremot 

sades det aldrig nej till att i framtiden uppföra kommersiellt intressanta verksamheter. Det 

lämnades utrymme i detaljplanen för fler byggnationer än nya arenor. Kommunen kunde 
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godkänna upplägget med arenorna ägda av idrottsklubbarna och behålla tanken att 

exploatera området för kommersiella syften.  En representant från idrottsklubbarna 

beskriver situationen:  

 

När vi pratade om Arenastaden så pratade vi om bostäder och 

möjligheter för kommunen att sälja ut och skapa intäkter, så i min 

värld var det aldrig så att man sa nej /…/ det var mer en timing, nu är 

det ju timing. Nu är det läge. Nu är allting byggt. Nu kan vi satsa mer 

på hur det här området ska slutföras, vad det ska innehålla och 

alltihop. Det är kanske 15-20 år tills allt är färdigbyggt /…/ var sak 

har sin tid. Det fanns ju ett omedelbart behov av nya arenor, det var 

kris. Så ur det perspektivet var det inte så mycket att fundera på vad 

som var tvunget att göras först.  

 

En informant från kommunens tjänstemannasida menar att de hjälpte idrottsklubbarna att 

skriva det formella förslaget till kommunstyrelsen med ”den rätta kommunal 

formuleringen”, för att underlätta godkännande av förslaget. Informanter från både 

kommunen och idrottsklubbarna menar att den grupp av tjänstemän och representanter 

från idrottsklubbarnas som utarbetade förslaget var helt överens att upplägget var det 

bästa tänkbara. Kommunens informanter menar att det aldrig gjordes någon riskanalys av 

idrottsklubbarnas förmågor att klara av drift och ägande. Detta har kritiserats av 

kommunens revisorer i efterhand (hämtat från kommunens dokumentation). En informant 

från idrottsklubbarna resonerar om riskanalyser och idrottsklubbarnas förmåga att äga 

och driva såhär: 

 

Nej, jag tror kommunen var jävligt dålig på det (göra riskanalys) om 

jag ska vara riktigt ärlig (skratt). Nej, man hoppades. Vi i Växjö Lakers 

var ju inte mogna när beslutet fattades, men kommunen hade 

tillräckligt stor tillit att vi skulle förflytta oss och ta en ny position /…/ 

år 2008 var vi i Växjö Lakers ett konkursbo, vi återkom från de döda 

ju. Våren 2008 hade (idrotts)klubben gått i konkurs. Så att säga att vi 

var mogna för att driva en arena: nej det var vi inte. Kommunen litade 

på att vi skulle fixa det. Öster (fotbollsklubben) hade det tufft 

ekonomiskt också. 
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Kommunens projektledare, som var med och utarbetade förslaget med idrottsklubbarna 

som ägare, menar att risker inte var något stort diskussionsämne: ”revisorerna har undrat 

om vi gjort någon riskanalys och det kan vi inte säga att vi har gjort. Egentligen var det 

ingen som frågade efter riskerna med detta upplägg utan man var bara så nöjd med att 

nu hade vi lösningen för att genomföra detta”. Den stora förnöjsamheten över att ha 

konkretiserat ett förslag som skulle leda till genomförande av primärmålet överskuggade 

allt annat: ”När någonting drar ut på tiden så byggs förväntningar upp /…/ Beslutet var 

proppen ur/…/ det var hallelujah” menar kommunens projektledare.  Upplägget byggde 

på tillit.  

 

De erfarna och respekterade fastighetsentreprenörerna Växjö Lakers och Östers IF 

företräddes av på mötet kvällen då Steen & Ström lämnat satsningen, drev linjen att 

idrottsklubbarna skulle äga de nya arenorna hela tiden.  Att idrottsklubbarna inte kunde 

definieras som ”stabila aktörer” utgjorde inget hinder då de enligt kommunens och 

idrottsklubbarnas informanter tillskrevs stora förhoppningar och starkt anförtroddes att 

växa med uppgiften, en informant från kommunen menar att: ”Det växte nog fram rätt 

snabbt och rätt sent att man verkligen vågade tro på föreningarna”. En informant från 

idrottsklubbarna betonar att idrottsklubbarna anförtroddes tilliten att klara uppgiften: 

”man hoppades, vi i (Växjö) Lakers var ju inte mogna när beslutet fattades, men 

kommunen hade tillräckligt stor tillit att vi skulle förflytta oss och ta en ny position”. 

 

 

Det skrevs inga avtal kring uppdelningen av driftskostnader mellan kommunen och 

idrottsklubbarna innan kommunstyrelsens beslut att finansiera nya arenor. Inga 

systematiska kalkyler för kommunens kostnader hade gjorts före beslutet i 

kommunstyrelsen. De summor kommunen krävde att idrottsklubbarna själva skulle betala 

för driften av de nya arenorna ansåg de idrottsklubbarna inte vara hållbara. Hösten 2009 

följde tuffa diskussioner om driftsbidragens nivåer. En informant från kommunen menar 

att:  

 

Det handlade om att driftsbidragen skulle motsvara 

investeringen, det (idrotts)klubbarna behövde från kommunens 

sida för att få anläggningarna att gå runt. Sen fick det växa fram 

vilken nivå de skulle ligga på. Hur mycket som behövdes. Det 
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visade sig då inte riktigt räcka till /…/ vill vi ha det så kommer 

det att kosta. Och särskilt då när man inte har med någon 

utomstående part så kostar det ännu mer. 

 

Idrottsklubbarna gjorde bedömningar av sina förmågor att betala driftskostnader. En 

informant från idrottsklubbarna framför under intervju:  

 

Vi presenterade kalkyler/…/ vi skapade väl en viss trovärdighet 

i våra kalkyler/…/ till slut fick (idrotts)klubbarna det man ansåg 

sig behöva, så blev det till slut faktiskt. Jag hade aldrig skrivit på 

det här avtalet om det i inte hade blivit så /…/ jag tycker det 

landade på en bra nivå, vi betalar en oerhört hög hyra, vi hade 

inte kunnat betala mer. Det går inte. Man kan jämföra med andra 

(idrotts)klubbar som har betydligt lägre kostnader än vad vi har 

(informant från idrottsklubbarna) 

 

Informanter från idrottsklubbarnas och kommunen menar att förhandlingarna slutade med 

att kommunen fick ge efter och betala de summor idrottsklubbarna ansåg sig behöva i 

bidrag för att klara driften av de nya arenorna.  

 

4.8.1 Det ”nödvändiga” villkoret upphör 

 

Att uppförandet av nya arenor godkändes, i en satsning utan kommersiellt intressanta 

delmål, medförde att det nödvändiga villkoret slutade vara sammankopplat med 

genomförande av primärmålet. Det godkända förslaget utarbetades en av löst kopplad 

enheter (Meyer & Rowan 1977). Ingen aktör kunde kontrollera processens helhet. Att det 

lämnades utrymme i Arenastadens detaljplan för framtida satsningar på kommersiell 

verksamhet, underlättade kommunstyrelsens beslut. Delmålen övergavs inte utan 

förpassades till väl fungerande retoriska mål att i framtiden kunna uppföra byggnationer 

för att finansiera arenorna. Att diskussionen om nivån på kommunens driftsbidrag skedde 

i efterhand medförde att kommunen vid beslutet utgick från ett scenario med lägre 

kostnader än det skulle komma att bli. Brist på riskanalyser är standard i extraordinära 

projekt (Flyvbjerg 2003). Upplägget byggde istället på tillit, där idrottsklubbarnas erfarna 

fattighetsentreprenörer hela tiden utgjort viktiga förhandlingsresurser.  
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4.9 Arenastaden byggs 

Under perioden mellan kommunstyrelsens beslut i augusti 2009 och byggstart på de nya 

arenorna våren 2010 menar en kommunal informant att ett antal problem löstes på 

oortodoxa och smidiga sätt. Det skulle gå snabbt från beslut till genomförande. En 

informant från kommunen menar att man försökte: Få med så mycket som möjligt i 

besluten /…/ kommunen fick hjälpa (idrotts)klubbarna en del på traven för att projektet 

skulle komma igång /…/Det var en sak att säga ”nu får vi ta tag i det”, det är inte så att 

de (idrottsklubbarna) plötsligt har resurser och kompetens och allt sådant. Kommunen 

bistod idrottsklubbarna med projektering, rita anläggningar och anlita arkitekter. 

Kommunen agerade bank för alla kostnader uppstarten av projektet medförde. 

Kommunens projektledare säger under intervju: 

Lite enkelt kan man säga att vi betalade fakturorna till arkitekter 

och projektörer och sådant. Sen om det inte blivit något bygge så 

hade ju kommunen förlorat pengarna Det byggde lite på att vi 

(kommunen) hade resurserna /…/ Och sen när projektet blev av 

så tog vi tillbaka pengarna. Så enkelt som möjligt. Det kostade 

alltså uppemot en miljon innan de kunde skriva ett kontrakt med 

en entreprenör och de pengarna hade inte (idrotts)klubbarna  

Detta upplägg menar projektledaren är ovanligt i samarbeten mellan kommun och privata 

aktörer. Kommunen gick ”Genvägar” för att få igång satsningen. I efterhand tillkom en 

ny arena för innebandy, ett projekt innebandyklubben Växjö Vipers utarbetade med 

kommunens fritidsförvaltning. Med facit i hand blev byggnationerna något dyrare än 

beräknat. Kommunens informanter menar att alla idrottsklubbar utom IFK Växjö fick 

extra tillskott av pengar från kommunen för att finansiera arenorna. Sammanlagt 

medförde satsningen kommunen 27 miljoner kronor i merkostnader för drift av nya arenor 

samt 589 miljoner kronor i finansiering. Den 5 maj 2010 togs första spadtaget på 

Arenastaden i Växjö.  

4.9.1 Det extraordinära projektet konkretiseras och primärmålet genomförs 

Satsningen följde extraordinära projekts gängse funktionssätt med impressionistiska 

metoder där standarder för hur projekt normalt sett hanteras frångås. Tidspress medförde 

att kommunen agerade för att genomföra det beslutade upplägget så effektivs som möjligt 

(Sahlin 1986; Brunsson 2000; Flyvberg 2003) Att satsningen blev dyrare än beräknat 

kunde inte kommunen backa ifrån, processen var redan igångsatt.  
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5 Genomförandet av ett extraordinärt projekt 

5.1 Varför övergavs det nödvändiga villkoret? 

I detta kapitel förs en diskussion centrerat kring fem avgörande ögonblick i satsningen. 

Ett förslag presenteras på hur vi kan förstå att Arenastaden vid genomförande tilläts kosta 

summor som i ett initialt skede av satsningen inte varit acceptabla. Varför backade inte 

kommunen när projektets omgivande kontext inte möjliggjorde ett genomförande med 

begränsad ekonomisk börda för kommunen? Satsningen drevs till en punkt när backa inte 

längre var ett alternativ.  

Att nya arenor definierades som en viktig satsning utgjorde den kraftfulla myt allt 

handlande utgick ifrån (Meyer & Rowan 1977). Att det skulle satsas på Värendsvallen, 

som länge definierats som ett undermåligt område, erhöll stöd från många intressenter. 

Att primärmålet formulerades redan år 1999 medförde gott om tid för idén om nya arenor 

att institutionaliseras i det kollektiva medvetandet. Dock begränsade formuleringen av 

det nödvändiga villkoret år 2002 genomförande. Kommunens uppgifter utöver 

basverksamheter är inte självklara och pengar till annat öronmärks inte lika lätt (Selznick 

1968): Zelizer 1994). Kommunen behövde hitta ett sätt att uppföra nya arenor i enlighet 

med det nödvändiga villkoret.  

 

Det första avgörande ögonblicket i projektet inträffade när All Sportz Biz, genom 

förslaget ”Vision Värendsvallen”, kopplade genomförande av primärmålet med en 

lösning i form av delmål. Att kommunens dåvarande projektledare tycker att All Sportz 

Biz VD ”nästan skulle kunna få en staty för att han drog igång det här” visar satsningens 

betydelse för fortsättningen. När det visades att genomförande av primärmålet var möjligt 

inom ramarna för det nödvändiga villkoret ökade inskrivna förväntningar i projektet. 

Tiden med All Sportz Biz ramade in satsningen i ett upplägg byggt på finansiering av nya 

arenor via delmål.  

 

Det andra avgörande ögonblicket i satsningen inträffade när kommunen genom 

”multicityförslaget” visade att de menade allvar med primärmål och delmål. Tidigt i 

satsningen hade det gått att backa till ett litet projekt utan att det skulle framstå som ett 

debacle. Dock verkade drömmen om nya arenor realiserbar. Att enbart rusta upp området 

talades det inte om längre.  En stor satsning på nya arenor hade genom multicityförslaget 
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institutionaliserats och blivit en kraftfull myt om hur satsningen ”måste” vara.  

Institutionaliserade myter har enorm påverkan på organisationer (Meyer & Rowan 1977). 

  

Att multicityförslaget kommunicerades som stort, komplex och med ”många trådar att 

dra i” (extraordinärt) medförde att projektet drevs på kommunledningsnivå. Alla 

standarder för hur idrottsrelaterade projekt normalt sätt hanteras frångicks och projektet 

kom att fungera utefter extraordinära projekts funktionssätt (Sahlin 1986, 1989). Således 

lämnades fritidsförvaltningen och idrottsklubbarna utan inflytande. Deras intressen låg 

primärt i nya idrottsarenor men satsningen kommunicerades som ett kommersiellt 

centrum med arenor snarare än en renodlad arenastad. Idrottsklubbarna kände sig 

förbisedda och deras engagemang påverkades negativt av projektets fokus (Sahlin 

1989:209; Brunsson 2000:41). Däremot betvivlades inte satsningen i grunden. 

Idrottsklubbarna kunde koncentrera sig på att kritisera områdets planerade utformning 

inom den förgivettagna definitionen att nya arenor skulle vara en del av satsningen. Det 

förslag idrottsklubbarna formulerade redan 2005 (omtalat i kapitel 4.3), var mycket likt 

Arenastadens utformning vid genomförande år 2010 men kunde först få genomslag när 

det nödvändiga villkoret övergetts. 

 

Primärmål, delmål och det extraordinära i projektet institutionaliseras i praktiken genom 

Steen & Ströms nästan tre år långa arbete för genomförande. Genom den kraftiga 

resursmobilisering 2-3 heltidstjänster och 25-30 miljoner kronor nedlagda enbart på 

projektering av området innebar, kunde det inte undgå någon intressent att primärmålet 

var på väg att förvekligas.  Steen & Ström och idrottsklubbarna hade olika intressen i hur 

balansen mellan primärmål och delmål skulle se ut. Resursstarka aktörer får störst 

inflytande över ett projekts utformning. Hur mycket resurser som riktas mot 

genomförandet av ett mål avgör dess position i målhierarkin (Powell & DiMaggio1991; 

Dannefjord 2009). Med Steen & Ström som huvudaktör i projektet riktades resurser till 

idrottsklubbarnas förtret från primärmålet till delmålen. Retoriskt kvarstod nya arenor 

som primärmål men i praktiken steg delmålen i målhierarkin.  

 

Att projektet växte under tiden med Steen & Ström kan inte förstås genom enskilda beslut, 

utan måste ses som en process (Becker 2008;Dannefjord 2009). Som demokratisk 

organisation måste kommunen leva upp till de motstridiga kraven att bejaka olika idéer 
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och intressen men samtidigt skrida till handling (Brunsson 2000:150). Genom 

extraordinära projekts brist på rationalitet kan ingen enskild aktör kontrollera helheten i 

projektet (Brunsson 2000; Becker 2008: 71; Collins 2008:19). Extraordinära projekt 

växer sig större än att ”bara” lösa det initiala problemet (Sahlin 1986). Två separata 

processer bidrog till fördyringen av projektet: För det första räknades initiala 

kostnadskalkyler upp, en process som inte hade med ökning av projektets omfång att 

göra. Detta följde ett standardförfarande i extraordinära projekt med bristande 

riskanalyser och överoptimistiska kostnadskalkyler (Flyvbjerg 2003: 45, 30). För det 

andra ökade projektets totala omfång. Detta kan förstås genom att många lösa kopplingar 

verkade för att optimera sin specifika del i helheten (Meyer & Rowan 1977). Primärmål 

och delmål växte med små steg. Avgörande för utvecklingen var att det nödvändiga 

villkoret aldrig formulerades i konkreta termer. Ingen aktör kunde således peka ut 

satsningen som bedriven utanför det nödvändiga villkoret. Märk väl att kommunen hade 

tvingats stå för den ekonomiska merkostnaden om projektet med Steen & Ström drivits 

till genomförande. Bolaget hade i egenskap av privat investerar aldrig skrivit på några 

avtal som inte var ekonomisk gynnsamma.  

 

Extraordinäras projekts logik med impressionistiska metoder, löst kopplade enheter och 

bristande dokumentation gör det omöjligt för informanter att beskriva alla steg i 

processen som ledde till uppräknande kostnadskalkyler och reell ökning i projektets 

omfång under tiden med Steen & Ström. Däremot var ett fördyrat projekt analytiskt 

avgörande för att förstå kommunens val att tills sist välja samarbete med 

idrottsklubbarna.  Ökade kostnadsberäkningar minskade avståndet att välja det tidigare 

uteslutna alternativet med idrottsklubbarna som samarbetspartner (se beskrivning i 

kapitel 4.3). Det är lättare att acceptera ökade kostnader på 27 miljoner kronor från de 

16.8 miljoner som beräknades mitt i processen med Steen & Ström än från de fem 

miljoner kronor multicityförslaget beräknades medföra. Processen behövdes för att 

idrottsklubbarna skulle ses som en potentiell part i genomförandet. Den beräknade 

fördyringen minskade steget att överge det retoriskt viktiga nödvändiga villkoret. 

 

Det tredje avgörande ögonblicket i projektet inträffar när Steen & Ström lämnade 

satsningen. Händelsen orsakade en kraftig förskjutning i projektets resursbalans och 

ändrade genomförandets förutsättningar (Tilly 2000: 111). Om det hade gått att backa 
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efter All Sportz Biz uttåg, hade det efter Steen & Ströms avhopp inneburit ett 

monumentalt debacle. Resurser hade riktas mot genomförande så länge att uppförandet 

av nya arenor tagits för givet. Underdrivna kostnadskalkyler stärkte bilden av 

satsningens nyttoaspekter i relation till kostnader. När kostnaderna räknades upp hade 

redan idén om nya arenor institutionaliserats. Kommunen var inte beredd att backa. 

Projektets fortskridande förklaras genom drivande aktiviteter och avsaknad av 

hindrande aktiviteter (Sahlin 1989: 194). Alla inblandade aktörer stödde genomförande 

till fullo. Endast det nödvändiga villkoret stod i vägen för primärmålet realisering.  

 

Det fjärde avgörande ögonblicket i satsningen inträffade när idrottsklubbarna bjuds in till 

möte med kommunen och därmed blev ny huvudaktör i projektet. Idrottsklubbarnas 

förslag att själva äga arenorna accepterades inte direkt eftersom det nödvändiga villkoret 

kvarstod retoriskt. Den tidiga initieringen av idrottsklubbarnas vilja att ta ägaransvar 

skapade tid för förslaget att bearbetas och utvecklas till ett konkret alternativ för 

kommunen att ta ställning till.  

 

Projekt formas, möjliggörs och hindras genom hur organisatoriska fält är strukturerade 

(Powell& DiMaggio 1991: 63-64). För att förstå varför delmålen till slut inte ansågs 

realistiska att genomföra måste organisationen runt satsningen ses i sin kontextuella 

inbäddning. Finanskrisen och planerna på Grand Samarkand begränsade 

förutsättningarna att konstruera delmål för genomförande i enlighet med det nödvändiga 

villkoret. Satsningen drevs likt gängse förfarande i extraordinära projekt under en stor 

upplevd tidspress när intressenter som inte behöver ta de största riskerna driver satsningen 

mot genomförande (Flyvbjerg 2003: 45).  Att arenorna placerades in i detaljplanen i 

förväg medförde att projektet snävades in, vilket minskar handlingsutrymme och verkar 

konkretiserande då antalet tänkbara intressenter minskar (Sahlin 1986: 187). När 

primärmålet gavs stark position i satsningen (beskrivet under rubriken 4.7) försvann 

potentiella incitament för externa exploatörer att vara med i projektet. Det var med facit 

i hand inte förvånande att ingen extern exploatör valde att gå med i satsningen efter Steen 

& Ströms avhopp. Till slut uppstod totalt sätt brist på alternativ till idrottsklubbarna som 

samarbetspartner.  

 

Det femte avgörande ögonblicket i projektet var när kommunstyrelsen godkände 
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upplägget med de nya arenorna ägda av idrottsklubbarna. Således upphörde det 

”nödvändiga” villkoret att obstruera satsningen. Politikers beslutsgrunder är beroende av 

tjänstemannasidans expertis och framtagande av beslutsfattande grunder. Det kan vara 

lättare för tjänstemannasidan att kontrollera politiken än omvänt. Politiken är redo att fatta 

beslut när de lärt sig tillräckligt mycket om ett förslag för att kunna ställa sig bakom det 

(Brunsson 2000:166; Collins 2008:18–19). Idrottsklubbarna som ägare av arenorna hade 

genomarbetats och framlagts på ett tillräckligt övertygande sätt för kommunstyrelsen att 

godkänna   

 

Resursstarka aktörer kan ta fram kalkyler de behöver för att legitimera beslut (Flyvbjerg 

2003:30). Att kostnaderna för driftsbidragen beräknades för lågt underlättade beslutet 

(förhandlingar om driftsbidragens nivåer skedde efter). Idrottsklubbarna var inte mer 

”stabila aktörer” 2009 än tidigare. Fokus lades istället på deras resurser i form av erfarna 

fastighetsentreprenörer i ledande positioner, som kunde omsättas i tillit att ”växa med 

uppgiften”. Att detaljplanen planerades med öppningar för framtida genomförande av 

kommersiellt intressanta delmål fungerade väl retoriskt för att motivera ett snabbt beslut 

om uppförandet av nya arenor. Tanken att i framtiden uppföra verksamheter som 

generar intäkter behövde inte överges.  

5.1.1 Sammanfattning  

Arenastaden i Växjö gick inte från idé till genomförande med enkel kausalitet. Ingen 

enskild aktör har kunnat kontrollera processen. De kostnadskalkyler som kommunicerats 

under olika stadier av satsningen har varit svagt underbyggda och visat sig otillräckliga. 

Genomförande av primärmålet att uppföra nya arenor kopplades tidigt med det 

nödvändiga villkoret att begränsa kommunens ekonomiska börda. Primärmålet och det 

”extraordinära” i projektet institutionaliserades genom praktiker riktade mot 

genomförande av såväl primärmål som delmål. När yttre faktorer hindrade ett 

genomförande med begränsad ekonomisk börda för kommunen, kan vi förstå varför det 

nödvändiga villkoret övergavs genom de resurser och praktiker som riktats mot 

genomförande av primärmålet. Kommunen hade satts i en situation då backa inte längre 

var ett alternativ. Primärmålet förblev vid genomförande detsamma. Det nödvändiga 

villkoret upphörde och genomförande av delmål förpassades till retoriskt gångbara mål 

för framtiden.  
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6 Diskussion 

Genomförandet av Arenastaden i Växjö exemplifierar hur ett extraordinärt projekt kan gå 

till och nedan formuleras ett förslag på hur genomförandet kan förstås. 

 

 Denna studie har visat att ett påstått nödvändigt villkor kunde försvinna när det till sist 

var enda hinder för genomförande. Ett extraordinärt projekt springer ut ett upplevt 

problem, som kan vara en myt om ett behov, kausal relation etcetera.  Det initiala 

problemet omdefinieras under projektets gång och olika lösningar kopplas till 

genomförande. När kopplingen mellan myt och lösning institutionaliserats ramas 

handlande in. Den socialt konturerade verkligheten är också verklig, resurser och 

praktiker riktas utefter definitionen av projektet.   

 

 I extraordinära projekt relateras mål till varandra, varvid något eller några blir primära 

mål och andra delmål. Om ett primärmål kopplas med ett nödvändigt villkor kommer 

uppfyllande av primärmålet vara en beroende variabel. Primärmålet A måste genomföras 

i enlighet med det nödvändiga villkoret B. För att uppnå detta kan delmål C (och/eller D 

och E) formuleras. Delmål kan vara vilka som helst, bara de skapar en möjlighet att 

genomföra A i enlighet med B.  

 

Jämfört med ett ”vanligt” projekt är ett extraordinärt projekt med sin komplexitet närmast 

omöjlig att överblicka och kontrollera av enskilda aktörer. Ju mer ett projekt blir 

extraordinärt desto mindre styrs processen utefter rationalistiska och mer genom 

impressionistiska metoder. Det ”extraordinära”, och det impressionistiska i ett 

extraordinärt projekt stärks genom en spiral av krafter. Projektet ”lever sitt eget liv” efter 

extraordinära projekts logik. 

 

Extraordinära projekt växer genom att olika aktörer skriver in sina intressen i satsningen 

på olika basis. Genom att attrahera en mängd intressenter ökar projektets omfång. En 

mängd intressenter förknippar satsningen med genomförande av någonting extraordinärt. 

Det starka symboliska värdet och intresset förknippat med satsningen försvårar 

hindrande. Ett primärmål som tillskrivits stor symboliks betydelse och fått praktiker 

riktade mot genomförande kan svårligen förhandlas bort utan kraftfulla protester. Ett 

”vanligt” projekt utan stark symbolisk betydelse kan enklare avslutas eller skjutas upp, 

trots långt gången process, motiverat med rationella argument. Genomförandet av ett 
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långt drivet extraordinärt projekt är däremot en institutionaliserad idé om ”någonting 

stort”. Projektet är redan genomfört i det kollektiva medvetandet, det går inte att förhandla 

bort eftersom det redan finns. Även om förändringar i ett extraordinärt projekts 

omgivande kontext obstruerar genomförande kommer det nästan till varje pris hittas ett 

sätt att slutföra satsningen.  

 

Nödvändiga villkor med funktionen att rama in och begränsa satsningen kan överges om 

genomförande inom ramarna inte är möjligt. Så länge genomförande av ett extraordinärt 

projekt är empiriskt möjligt, kommer det att genomföras så länge inblandade aktörer 

erhåller tillräckliga resurser. Detta är en mycket generell social process: när det har 

arbetats för att genomföra någonting och byggt upp stora förväntningar uppstår besvikelse 

om genomförande hindras. Ponera att en grupp barndomsvänner, boende med sina 

familjer i olika världsdelar utan att ha träffats gemensamt på tio år, planerar att ses för en 

veckas julfirande med sina respektive familjer. Besvikelsen blir större om träffen ställs in 

på avresedagen med köpta biljetter, efter år av planering, än om den avbryts redan på 

idéstadiet.  

 

Avslutningsvis vill jag belysa ett dilemma som uppstår i samband med valet att rikta 

praktiker mot genomförande av en satsning med kapacitet att växa till ett extraordinärt 

projekt: driv projektet med vetskapen att processen inte kan kontrolleras eller avstå från 

att driva. Om en impressionistisk modell efterlevs kommer nyttor överdrivas, risker 

förbises och kontroll vara bristfällig. Information som skulle kunna hindra projektet 

kommer ignoreras. Däremot har projektet kapacitet att uppbåda stort engagemang för 

genomförande. Den impressionistiska modellen innebär igångsättandet av en process där 

budget och risker inte kan bemästras och genomförande inte går att backa ifrån.  Om en 

rationalistisk modell efterlevs kommer satsningens nyttor konstant att ifrågasättas. 

Projektet kommer obstrueras av nytillkommen information och inte kunna uppbåda det 

engagemang som krävs för genomförande. Den rationalistiska modellen hindrar 

genomförande. Att försöka hitta ”rätt mängd rationalitet” är möjligt teoretiskt men 

innebär i praktiken bara rationalitet eftersom det kräver kontroll av processen som helhet.  

 

Eftersom ett extraordinärt projekt inte kan drivas med kontroll på processen måste 

dilemmats lösning sökas genom skärskådning av de problem som initialt sammankopplats 

med lösningar. Först konkretiseras ett upplevt problem.  Mål formuleras och kopplas med 
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lösningar och förslag på hur praktiker kan riktas mot genomförande. I ett initialt skede 

kan frågan ställas om det är värt att projektet växer okontrollerat. Om det är värt att det 

drivs till ett stadie där backa inte längre är ett alternativ.  Om det är värt att det genomförs 

med utökad budget. Är svaret jakande kan det vara ett projekt värt att satsa på. Processen 

måste tänkas innan den äger rum. Trots fasader av rationalitet och 

efterhandskonstruktioner för att bibehålla anseende drivs extraordinära projekt i en 

kontext där ingen enskild aktör kan kontrollera helheten i processen.  

 

6.1 Teoriernas relevans och utveckling  

 

I denna studie har teorierna och begreppsanvändningen kring extraordinära projekt 

(Sahlin 1986;1989), megaprojekt (Flyvbjerg 2003) och den impressionistiska modellen 

(Brunsson 2000) kopplats samman. Detta har tillsammans med utgångspunkt i 

nyinstitutionell organisationsanalys, enligt undertecknad, utgjort väl valda 

utgångspunkter. Ansamlingen av tidigare kunskap till en gemensam kontext har fungerat 

på ett lyckat sätt och gett bred förståelse för extraordinära projekts funktionssätt.  Den 

viktigaste nya kunskap som producerats är den institutionalisering av ett extraordinärt 

projekts bärande koncept och idéer som skapas när det drivs mot genomförande. 

Institutionaliseringens styrka kan leda till att villkor kring genomförande, som 

kommunicerats som nödvändiga, överges. Denna studie visar att ett extraordinärt projekt 

annulleras med större svårighet ju mer resurser och praktiker som tilldelas projektet och 

att ett långt drivet projekts genomförande står över satta ramar och restriktioner när 

genomförande hotas av yttre påverkande faktorer.  För framtida forskning 

rekommenderas vidare studier av villkor och ramar för handlande som varit retoriskt 

viktiga men övergetts vid genomförande. Även det omvända bör studeras vidare: vilka 

faktorer håller tillbaka ännu inte genomförda eller permanent annullerade projekt?  
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