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Inledning 

Många länder och städer kämpar för att få arrangera stora idrottsevenemang. Med 

värdskapet av dessa evenemang följer ofta miljardinvesteringar av det offentliga för att 

kunna möta de krav och standardiseringar
1
 som de internationella idrottsförbunden 

uppställer, inte minst i fråga om arenor, (Alm, Solberg, Storm, & Jakobsen, 2014; 

Preuss, Solberg, & Alm, 2014; Street, Frawley, & Cobourn, 2014; Zimbalist, 2015). 

Motsvarande arenakrav är även en realitet för städer och kommuner som inhyser elitlag 

inom den arenabaserade idrotten.
2
 Emellertid skiljer sig graden av frivillighet åt mellan 

städer som söker värdskap för stora internationella idrottsevenemang och de städer som 

har ett lag inom den arenabaserade elitidrotten. Europeiska klubbar, däribland svenska, 

har ofta en tydlig lokal förankring och är starkt förknippade med en enskild kommun 
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(Andersson, 2011). En flytt till en annan kommun är därför i princip omöjlig – och detta 

till skillnad från kommersiella företag vilka mycket väl kan ha lokal förankring men 

ändå flytta till andra regioner om så krävs av ekonomiska skäl (källa). Dessutom är 

organiseringen av idrotten monopolitisk till sin natur. Det är exempelvis endast ett 

förbund per land som har rätt att organisera fotboll på tävlingsnivå. En konsekvens av 

dessa idrottsliga monopol och klubbarnas lokala förankring blir därför att kommuner, 

som ofta står som arenaägare, ofrivilliga mottagare av olika idrotters mer eller mindre 

avancerade arenakrav – standarder. Detta inslag av tvång skiljer sig stort från 

kommuner vilka ansöker om stora mästerskap och därmed aktivt tar till sig och 

accepterar de arenakrav som de internationella idrottsförbunden uppställer.  

Problematiken ovan är inte minst tydlig i en svensk kontext. Som en konsekvens av 

elitidrottens formella krav på arenor har svenska kommuner investerat över en miljard
3
 

kronor sedan början av 2000-talet (SKL, 2010). Investeringarna har dessutom ofta gjorts 

trots att kraven inte alltid överensstämmer med de lokala förhållandena och att de av 

förbunden framställs som frivilliga för kommunerna. Situationen överraskar inte. Både i 

Skandinavien (Alm & Storm, 2014; Nenseth, 2009; Tangen, 2004; Wøllekær, 2007, 

2009) och i Sverige specifikt (Moen, 1992; Sjöblom, 2006) har studier påvisat att det 

finns en välvilja från kommunernas sida att möta (elit)idrottens standardiseringar och 

framför allt göra investeringar i arenor som riktar sig till herrlag i de stora lagidrotterna 

(Sjöblom & Fahlén, 2010; Sjöblom, 2006).

Alla svenska kommuner har emellertid inte visat denna välvilja. Under hösten 2013 

meddelande Ängelholms kommun att de inte skulle implementera Svenska 

fotbollförbundet (SvFF) standardiseringar och bygga en ny arena till 

Superettanklubben
4
 Ängelholms FF (ÄFF). Eftersom klubbens hemmaplan inte levde 

upp till förbundets krav var ÄFF nödsakade att förlägga sina hemmamatcher under 

första delen av säsongen 2014 i grannkommunen Helsingborg, 30 km söderut. 

Ängelholms kommun har emellertid inte enbart undvikit att implementera SvFF:s 

standardiseringar – men har även verkat för att ändra dem. Tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Landsting
5
 (SKL) och fyra andra kommuner, skrev Ängelholms 

kommun en debattartikel i februari 2014 som starkt ifrågasatte elitidrottens 

standardiseringar. I debattartikeln, som publicerades i flera svenska nyhetsmedier, 
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ifrågasattes SvFF:s arenakrav och påpekades att kraven på fotbollarenorna måste bli 

mer rimliga och anpassade till lokala behov (SKL, 2014).  

Medan de tre av de andra kommunerna valde att avsätta mångmiljonbelopp för att 

kunna följa SvFF:s standardiseringar valde Ängelholms kommun en annan väg. Varför? 

Vad låg bakom kommunens beslut? Syftet med denna artikel är att utifrån ett 

institutionellt perspektiv förstå varför en kommun väljer att göra motstånd och inte 

implementera elitidrottens standardiseringar.   

Artikeln har följande disposition. Först kommer jag att skissera en bakgrund kring det 

offentliga och elitidrotten. Därefter ges en överblick över tidigare forskning om vilken 

påverkan idrottens standardiseringar har på arenaprocesser samt orealiserad 

arenaprojekt. Efter det redogör jag för studiens teoretiska och metodologiska 

utgångpunkter. Därefter följer studiens analys. En diskussion och förslag om framtida 

forskning avslutar studien. 

Det offentliga och elitidrotten 

Norberg (2004) har definierat relationen mellan staten och den organiserade som ett 

implicit kontrakt. Detta kontrakt är även närvarande mellan kommuner och den 

organiserade idrotten på lokal nivå (Sjöblom, 2006). En av grundpelarna i kontraktet på 

både nationell och lokal nivå är att idrotten mottar offentliga medel då dess aktiviteter 

enligt staten generar samhällsnytta. Stödet från det offentliga har utgått med tillhörande 

krav. Däribland att den organiserade idrottens aktiviteter ska äga rum i non-profit 

samhällssektorer om de ska ha rätt till stöd (Norberg, 2004). Medan stödet från 

riksdagen och regeringen har prioriterats mot folkhälsa och medborgaruppfostran 

(Norberg, 2004) har stödet från kommunerna varit riktad mot att främja 

inflyttning/minska utflyttning, inkluderingen av unga, skapandet av en kollektiv 

identitet och arbetstillfällen (Sjöblom, 2006).  

Den lokala idrottspolitiken är enligt Sjöblom (2006) och Henriksson (2008) i praktiken 

anläggningspolitik och Norberg (1997) pekar på att samarbetet mellan den lokala 

idrotten och kommuner har haft stor betydelse i förverkligandet och expansionen av 

idrottsanläggningar. En av majoritet av det kommunala stödet till den lokala idrotten har 

således riktats mot att finansiera och uppföra arenor. Inte sällan har lokala elitklubbarna 

erhållit en gynnsam roll och betydande inversteringar i anläggningar har gjorts för att 
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skapa bättre förutsättningar för den lokala elitidrotten. Dessa investeringar gynnade i 

hög utstäckning herrlag inom ishockey och fotboll (Sjöblom, 2006).  

Trots att kommuner i hög grad har finansierat idrottsanläggningar är det den 

organiserade idrotten som har haft ett betydande inflytande och i hög utsträckning satt 

den idrottspolitiska dagordningen i kommunerna (Sjöblom, 2006; Tangen, 2004; 

Wøllekær, 2007). De lokala klubbarna har tack vare den uppfattade samhällsnyttan 

erhållit en gynnsam politisk position. Dessutom har aktörerna som har representerat 

elitidrotten varit taktiska och strategiskt skickliga. Som ett resultat har de lokala 

storklubbarna varit favoriserade av kommunernas handlingar och icke-handlingar inom 

det idrottspolitiska området på lokal nivå (Sjöblom, 2006).  

Detta har i sin tur inneburit att arenakraven utvecklade av internationella och nationella 

förbund i hög grad har legat till grund för konstruktionen och utformandet av 

idrottsanläggningar i svenska kommuner (Moen, 1992; Sjöblom, 2006). Under 1980- 

och 90-talet förändrades emellertid den lokala idrottspolitiken till en mer efterfrågestyrd 

och förvaltande politik och där uppkom en kontraktskultur mellan kommuner och de 

lokala storklubbarna. Detta gav i sin tur upphov till många kontraktsbråk och trots att 

kommuner under samma tidsperiod försökte att stärka sin position gentemot de lokala 

storklubbarna (Sjöblom, 2006) har elitidrotten fortsatt ett stort inflytande. Detta 

inflytande är en av bakgrunderna till varför kommuner har gjort betydande 

anläggsinvesteringar riktade till elitidrott under 2000-talet mot bakgrund av 

specialförbundens standardiseringar. 

Offentliga investeringar i arenor 

Existerande forskning har understrykit standardiseringars roll på kommunalpolitiska 

processer som berör finansiering och uppförande av arenor (Goksøyr, 1996; Heinzerling 

& Rommetvedt, 2007; Moen, 1992; Nenseth, Schmidt, & Skogheim, 2006; K. Rafoss & 

Tangen, 2009; K. Rafoss, 2009; Sjöblom, 2006; Wøllekær, 2007b). Dock har en stor del 

av studierna som fokuserat på standardiseringarnas påverkan, fokuserat på 

konsekvenserna av standardiseringarna i förhållande till kommunernas prioritering av 

olika grupper. Oavsett om det har berört arenaprioriteringar mellan organiserad idrott 

och spontanidrott (Bergsgard, Nødland, & Seippel, 2009; Goksøyr, 1996; K. Rafoss, 

2009), prioriteringar mellan olika idrotter (Nenseth et al., 2006; Nenseth, 2009; 
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Sjöblom, 2006), prioriteringar inom en idrott (Rafoss & Tangen, 2009; Wøllekær, 2009) 

eller prioriteringar mellan män och kvinnor (Sjöblom, 2006).  

Min studie berör inte explicit prioriteringar, och även om existerande forskning visar på 

standardiseringarnas påverkan, så bortser den i stor utstäckning från det tvingande 

moment som standardiseringarna från elitidrotten för med sig. Kommunernas roll som 

arenaägare och därmed mottagare av elitidrottens standardiseringar blir därmed 

intressant att studera i förhållande till varför eller varför inte de väljer att implementera 

standardiseringarna från elitidrotten.  

Vidare så har tidigare forskning i högre utstäckning studerat politiska processer på 

kommunal nivå kring arenor som har blivit realiserade snarare än politiska processer till 

arenor som inte har blivit realiserade. Visserligen påvisar Delaney & Eckstein (2003, 

2006, 2007) genom begreppet tillväxtkoalitioner varför arenor i vissa städer realiseras 

medan varför arenor i andra städer inte förverkligas. Delaney & Eckstein understryker 

att lokala tillväxtkoalitioner häri det lokala näringslivet, lokala myndigheter samt media 

och att det är deras eventuella styrka som har påverkan om ett arenaprojekt blir 

realiserat eller ej. Emellertid rör Delaney & Eckstein sig i en nordamerikansk kontext 

och de tillskriver inte idrotten och förbund och tillika standardiseringar en särskilt stor 

roll – aktörer och en faktor som historiskt sett har haft en betydande påverkan på den 

lokala idrottspolitiken i Skandinavien (se exempelvis Bergsgard, Nødland, & Seippel, 

2009; Moen, 1992; Mortensen, 2004; Rafoss & Tangen, 2009; Sjöblom, 2006; Tangen, 

2004; Wøllekær, 2007, 2009). Paulsson (2014) framhåller att relationer mellan 

offentliga och privata aktörer även i svensk kontext har en påverkan på realiserade 

arenaprojekt. Emellertid understryker han medias oberoende roll snarare än svaga 

tillväxtkoalitioner som bakgrunden till orealiserade arenaprojekt, och inte heller 

Paulsson (2014) inbegriper standardiseringar för att förstå varför arenor realiseras eller 

ej.  

Detta innebär att det fortfarande finns vetenskapliga luckor i forskningen om kommunal 

idrottspolitik. Därför är föreliggande studie av betydelse för att öka förståelsen för 

kommunal idrottspolitik kopplat till elitidrott och standardiseringarna från elitidrotten i 

en tid där den offentliga, civila och kommersiella sektorerna än tydligare än förut går in 

i varandra.  
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Mottagare av standardiseringar 

Ängelholms kommun blir genom sin roll som arenaägare mottagare av SvFF:s 

arenakrav. Även om förbundets arenakrav framställs som just krav är de ur en kommuns 

synvinkel samt ur ett teoretiskt perspektiv främst att betrakta som standarder och ytterst 

frivilliga (Ahrne & Brunsson, 2008; Brunsson & Jacobsson, 2005b; Tamm Hallström, 

2000). Denna frivillighet finns däremot inte i relationen förbund-klubb där kraven 

istället är obligatoriska direktiv eller regler som måste följas. Standarder utgör regler för 

vad mottagaren ska göra (Ahrne & Brunsson, 2008; Brunsson & Jacobsson, 2005b).  

Standarder är riktade till dem som har möjlighet att bestämma själv om de önskar att 

implementera standardiseringarna eller inte. Tamm Hallström (2000) menar emellertid 

att en implementering av standarder nästan aldrig handlar om helt fria val. SvFF:s 

standarder illusterar detta, då en majoritet av de berörda svenska kommunerna har valt 

att implementera kraven från förbundet. Emellertid kan standardernas beskaffenhet 

(Tamm Hallström, 2000) och deras icke-bindande karaktär vara faktorer till varför 

organisationer väljer att implementera standarder (Ahrne & Brunsson, 2008; Tamm 

Hallström, 2000). Vidare kan standardiseringarna bli rättfärdigade på grundval av idéer 

om rationalitet och effektivitet och de skulle därmed kunna av organisationerna bli 

uppfattade som intressanta att följa. Detta är ett val som organisationerna ska göra för 

deras egen personliga vinning (Tamm Hallström, 2000).  

Ahrne & Brunsson (2008) menar vidare att det är upp till organisationen att bestämma 

om de ska följa och implementera en viss standard. Med detta sagt så måste 

organisationen ta den största delen av ansvaret om de väljer att agera i linje med en 

specifik standard och dennes utfall.  

För att förstå varför Ängelholms kommun inte varit villiga att investera miljoner av 

kommunala medel i en arena har jag använt mig av konceptet identitet och situation 

(Ahrne & Brunsson, 2008; Brunsson & Jacobsson, 2005a). Om organisationer har 

möjlighet att välja, kommer deras benägenhet att implementera en standard bero på 

deras identitet och situation (Ahrne & Brunsson, 2008; Brunsson & Jacobsson, 2005a).  

Enligt Brunsson & Jacobsson (2005a) är standardiseringar alltid riktade till generella 

kategorier och inte individuella aktörer. De är riktade till mottagare som har definierat 

sin identitet i generella termer. Jag argumentar för att svenska kommuner faller inunder 
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denna definition då kommuner inte bara i sin själva uppbyggnad och organisation är lika 

varandra utan även för att många kommuner har upplevt en press att implementera 

elitidrottens standardiseringar (SKL, 20XX). Vidare blir kommunerna av SvFF:s 

standardiseringar kategoriserade utifrån vilken serienivå det lokala laget en specifik 

säsong tillhör. Denna identitet kan förändras tillsammans med att det lokala laget flyttas 

upp eller ned i seriesystemet.  

Sørensen & Torfing (2000) lyfter också fram aktörens identitet som ett begrepp för att 

förstå varför en aktör agerar som den gör. En aktörs identitet är enligt Sørensen & 

Torfing (2000) en dynamisk enhet som formas och ändras genom individuellt och 

kollektivt lärande och som påverkas av händelser och skiftningar i de sociala, politiska 

och ekonomiska omgivningarna. Sørensen & Torfing (2000) menar vidare att 

identiteten är situationsbestämd i förhållande till de institutionella strukturerna. 

Brunsson & Jacobsson (2005a) understryker att identiteten hos en organisation inte 

alltid är given och stabil. De som utfärdfar standarderna kan även försöka övertyga 

organisationer om att de tillhör en viss grupp för vilken deras standarder är relevanta. 

Vidare kan implementeringen av standarder vara ett sätt att forma en viss identitet och 

genom att följa en specifik standard kan en organisation visa att de är av viss typ 

(Brunsson & Jacobsson, 2005a). Således kommer en aktörs identitet inte bara påverka 

vilka standarder den kommer följa, utan att följa standarder blir för en aktör även en 

aktiv del att definiera sig egen identitet (Ahrne 2008; Brunsson & Jacobsson, 2005a). På 

så vis blir även att inte följa och implementera standarder en del i att definiera sin egen 

identitet.  

I förhållande till situation menar Brunsson & Jacobsson (2005a) att standardiseringar 

inte bara är avsedda för en specifik aktör utan också för en specifik situation. Normalt 

sett är situationen specificerad direkt eller indirekt i standarderna. Brunsson & 

Jacobsson (2005a) lyfter fram att en situation är en händelse som är definierad utifrån 

ett problem varifrån standardiseringarna har uppstått. Emellertid behöver den 

definierade situationen inte vara relevant för de aktörer som ska implementera 

standardiseringarna. I det här fallet kommunerna som arenaägare. Därför menar 

Brunsson & Jacobsson (2005a) att det är upp till utfärdarna att vinna acceptans och 

övertyga aktörerna att situationen är relevant. Om utfärdarna lyckas att få gehör 
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kommer många bli övertygade att de även upplever dessa specifika problem. 

Standardiseringar som utlovar en lösning på de upplevda problemen kommer då bli 

efterfrågade och det kommer då enligt Brunsson & Jacobsson (2005a) finnas en 

benägenhet från aktörer att implementera standardiseringarna.   

Material och tillvägagångssätt 

Fallstudie som metod som är särskild lämpad för att undersöka processer som sträcker 

sig över tid (Yin, 2014). Detta stämmer väl in på detta case om en ny arena i 

Ängelholm. Mitt val av Ängelholm som fall grundar sig på Flyvbjerg (2015) 

uppfattning om extrema eller atypiska fall. Ängelholm är unikt i det avseende att det är 

en av få svenska kommuner som faktiskt har gjort aktivt motstånd mot SvFF:s 

standardiseringar. Utifrån ett förståelseorienterat och handlingsorienterat perspektiv 

menar Flyvbjerg (2015) att det ofta är viktigare att tydliggöra de djupare orsaker som 

ligger bakom ett problem och dess konsekvenser än att beskriva problemets symtom 

och frekvens. Då fallstudien inhämtar data från olika källor för att på så vis kunna dra 

relevanta slutsatser (Yin, 2014) är studien kring processen om en ny arena i Ängelholm 

dels baserad på intervjuer, dels på kommunala dokument.  

Med utgångspunkt i mitt teoretiska ramverk har jag valt att fokusera på mottagarsidan 

av SvFF:s standarder – Ängelholms kommun. Jag har utfört sex intervjuer med aktörer 

som på ett direkt eller indirekt vis har varit involverade i arenaprocessen i Ängelholm. I 

identifieringen av mina informanter med kommunal anknytning använde jag mig i stor 

utsträckning av kommunala dokument. I dokumenten framkom det vilka kommunala 

representanter som har varit delaktiga i arenaprocessen.  I identifieringen av de övriga 

informanterna utgick jag dels utifrån vem eller vilka de kommunala representanterna 

var i kontakt med kopplingar till klubben på lokalt plan, dels identifierade jag 

informanten från SvFF via pressklipp.  

Intervjuerna med de fyra informanterna i Ängelholms kommun ägde rum hösten 2014 

och vintern 2015. Tre tjänstemän och en politiker från Ängelholms kommun har blivit 

intervjuade (informant 1, 2, 3 och 4). Samtliga informanter har i sina yrkesroller haft ett 

betydande inflytande under och över arenaprocessen. Det skulle kunna argumenteras för 

att tyngdpunkten skulle ligga på att intervjua politiker i kommunen. Emellertid är det 

tjänstesidan i kommunen som har arbetat fram tjänsteutlåtande och utredningar vilket 
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sedermera politiker har tagit beaktning när de har fattat beslut. Därför menar jag att 

personer inom den kommunala tjänstesidan och inte politiker var de bäst lämpade att 

intervjua i förhållande till den här studiens syfte. Alla intervjuerna med de kommunala 

representanterna ägde rum på respektive informants arbetsplats. Intervjun med 

representanten från SvFF (informant 5) genomfördes per telefon inom ramen för ett 

annat projekt under hösten 2013 (se Alm, 2014). En telefonintervju genomfördes även 

med en representant från klubben (informant 6) under hösten 2015.  

Samtliga intervjuer varade mellan 1-1,5 timme och blev inspelade på diktafon. Därefter 

har samtliga intervjuer blivit transkriberade och analyserade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt mitt teoretiska ramverk. Under hösten 2015 genomfördes även e-

mailkorrespondensen med SvFF och en privat aktör (informant 7) som via sina många 

roller inom näringsliv och idrott i Ängelholm har varit närvarande i processen kring 

uppförandet av en ny arena. Jag genomförde även två uppföljande samtal med 

informant 1 och 3. Ett av samtalen utfördes via telefon (informant 3) medan det andra 

var genom e-mailkorrespondens (informant 1). Samtalen genomfördes efter det jag hade 

intervjuat företrädaren för klubben för att på så vis stämma av andra versioner och nya 

uppgifter.  Samtalet per telefon blev inspelat och hade en varaktighet på ca 10 minuter. 

Därefter följde samma procedur som nämnt ovan 

Intervjuerna med informanterna var semi-strukturerad (Christiansen, 2011; Gratton & 

Jones, 2010; Kvale, 2007) och baserades på en intervjuguide med utgångspunkt i mitt 

teoretiska ramverk, förbundets standardiseringar och offentlig information från 

kommunen. Utifrån dessa tre pelare skapades olika teman för intervjuguiden: 

kommunernas roll; ÄFF; finansiering av den nya arenan; upprustning av gamla 

idrottsplatsen; och inflytande. Intervjuguiden justerades kontinuerligt under 

intervjuprocessen i takt med att informanternas svar ledde till nya frågor och 

infallsvinklar. På vis skulle man kunna säga att den semi-strukturerade intervjuguiden 

ständigt var i rörelse. Emellertid var de valde olika temana för intervjuerna intakta under 

hela intervjuprocessen. Intervjun med representanten från SvFF utgick även den från en 

semi-strukturerade intervjuguide. Emellertid hade den intervjun en tyngdpunkt i 

förbundets arenakrav samt relationen mellan klubb-kommun samt förbund-kommun.  
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För att väga upp och komplettera mitt intervjumaterial har jag även insamlat 

kommunala dokument såsom tjänsteutlåtande, mötes- och beslutsprotokoll, bilagor från 

möten och beslut, utredningar, detaljplaner, presentationer samt konversationer via e-

mail. De kommunala dokumenten är till skillnad från mina intervjuer inte en 

konsekvens av min studie utan har tillkommit som ett led i kommunalpolitiska beslut. 

Vidare spänner dokumenten till dags dato över en tidsperiod på 13 år vilket gör att de 

kompletterar intervjuerna som i större utsträckning gör nedslag och erbjuder 

förklaringar i arenaprocessens förlopp (Yin, 2014). Då den svenska 

offentlighetsprincipen är omfattande (Sveriges Domstolar, 2015) har de kommunala 

dokumenten varit tillgängliga via kommunens hemsida vilket förhindrar risken om alla 

dokumenten inte görs tillgängliga eller att det är en partisk selektivitet (Yin, 2014). I 

den mån dokument har saknats har en tjänsteman vid kommunen hjälpt till att 

framskaffa alla dokument som berör arenaprocessen samt de kommunala beslut som 

berör ÄFF.   

En innehållsanalys (Merriam, 1998; Bergström and Boréus, 2000; Gratton and Jones, 

2010; Yin, 2013) har används för att analysera det inhämtade materialet. Jag började 

med att sortera dokumenten kronologiskt. Därefter blev materialet uppdelat i tre 

ämneskategorier rörande relationen mellan kommunen och ÄFF: den nya arenan; gamla 

idrottsplatsen samt klubbens ekonomi. Efter klassificeringen valde jag att dokumentera 

arenaprocessen i kronologisk ordning där de två övriga områdena inkluderades när det 

fanns ett tydligt samband. På liknande sätt har jag flätat in mina intervjuer i 

arenaprocessen. I min analys av det utvalda materialet har begreppen identitet och 

situation varit vägledande. Inte bara som ett sätt att kategorisera materialet utan även att 

som ett sätt att tolka och analysera materialet.   

Processen om att implementera standardiseringar i Ängelholm  

Redan 2002 fanns det planer på att anlägga en ny fotbollsarena i Ängelholm. Även då 

hade SvFF:s standardiseringar en påverkan på varför idén om en ny arena väcktes. ÄFF 

hade för första gången i klubbens historia avancerat till Superettan. Emellertid uppfyllde 

inte Ängelholms IP de dåvarande arenakraven för spel på denna nivå. Klubben erhöll 

därför under säsongen dispens av förbundet för att kunna spela sina hemmamatcher i 

Ängelholm.  En representant från klubben, menar att det fanns ett muntligt löfte från 

den dåvarande ordföranden i kommunfullmäktige att klubben skulle få en ny arena 
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(Intervju informant 6, 2015). Efter endast en säsong blev klubben nedflyttad till division 

2. Situationen förändrades för kommunen och standardiseringarna var inte längre 

relevanta. Således var kommunen utifrån SvFF: standardiseringar inte inbegripit i 

identiteten generella kategorier och behövde inte ta ställning om de skulle implementera 

standardiseringarna eller ej. Detta kommunala ställningstagande skulle komma först 

senare.  

Standardiseringarnas påverkan 

2008 lyckades klubben återigen avancera till Superettan. Även denna gång fick klubben 

dispens (Intervju informant 6, 2015) och arenakraven hamnade än en gång på agendan. 

Denna gång lyckades klubben även att stanna kvar i serien (klubben slutar på en 

femteplats) med följden att den tidigare dispensen upphör. För att kunna möta kraven 

från SvFF väljer kommunen att investera fyra miljoner kronor i nya strålkastare inför 

säsongen 2009 (Ängelholms kommun, 2011-10-20, Dnr 2011/431). Hösten 2010 inleds 

även diskussioner om en ny arena och kommunen tillsätter en arenautredning 

(Ängelholms kommun, 2010-12-07). Den skisserade anläggningen ingick i en s.k. 

detaljplan med avsikt att utveckla ett helt exploateringsområde i kommunen med nya 

bostäder etc. (Intervju informant 3, 2015; Intervju informant 4, 2015). Enligt en 

tjänsteman vid kommunen så fanns det i detta skede en känsla av ansvar i kommunen. 

En känsla av ansvar att om området kring idrottsplatsen exploateras och om kommunen 

flyttar arenan så måste också kommunen vara med och finansiera in i det arbetet 

(Intervju informant 3, 2015). Vidare lyfter den tillsatta arenautredningen fram att en ny 

arena ligger i linje med delar av kommunens visionsarbete för 2020 (Ängelholms 

kommun, 2010). Således är det möjligt att tolka det att både politiska och sportsliga 

situationer är de avgörande situationerna som föranleder att idén om ny arena väcks.   

I arenautredningen framkommer det att de nya standardiseringarna från SvFF ska börja 

gälla från och med 2014. Vidare framkommer det att de nya standardiseringarna inte 

ligger i linje med idrottsplatsen där ÄFF spelar sina hemmamatcher. Således måste 

kommunen ta beslut om investeringar i idrottsplatsen oavsett om de väljer att upprusta 

idrottsplatsen eller flytta arenan till en annan plats.  

Arenautredningen från kommunledningskontoret väljer att ta utgångspunkt i 

standardiseringarna för Allsvenskan och inte Superettan. Detta trots att ÄFF vid 
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tidpunkten spelade i Superettan. Det framgår ingen förklaring till varför de allsvenska 

kraven ligger till grund för förslaget för en framtida arena (Ängelholms kommun, 2010-

12-07). Det verkar således till en början finnas en politisk acceptans för att 

implementera standardiseringarna från SvFF – även standardiseringar som vid 

dåvarande tidpunkt inte per se var relevanta för kommunen. En tolkning skulle kunna 

vara att kommunen genom att anpassa sig och implementera en viss standard aktivt 

väljer att definiera sin egen identitet. Det skulle således kunna tolkas som att kommunen 

har för avsikt att implementera en standardisring för att visa vem man vill vara istället 

för vem man verkligen är. Kommunens till en början tillmötesgående av 

standardiseringarna är i stor utstäckning i linje med tidigare forskning inom den 

kommunala idrottspolitiken (Bergsgard, Nødland, & Seippel, 2009; Moen, 1992; 

Mortensen, 2004; Rafoss & Tangen, 2009; Sjöblom, 2006; Tangen, 2004; Wøllekær, 

2007, 2009). Kommunens identitetsval innebär att kommunen väljer att ta utgångspunkt 

i en arena med 3000 istället för 1000 sittplatser. Detta på trots att klubben spelar i 

Superettan samt att klubbens genomsnittliga åskådarantal ligger i linje med 

sittplatskravet för Superettan (Worldfootball.net, 2015a, 2015b). 

Emellertid väljer Kommunstyrelsen (KS) att följa utredningens rekommendation om att 

implementera de allsvenska standardiseringarna när de fattar beslut om att ge 

kommunledningskontoret i fortsatt uppdrag att upprätta en kalkyl för investering, drift 

och finansiering samt förslag på alternativa driftsformer (Ängelholms kommun, 2011-

09-14, Dnr 2010/539). Även om kommunen aktivt agerar för att implementera de 

allsvenska standardiseringarna från SvFF finns det en medvetenhet om investerings-, 

drift- och finansieringsfrågor. Kommunen agerar inte passivt i den mening att de fullt ut 

godtar standardiseringarna och ser sig själv som den enda aktörer som ska vara delaktig 

i arenaprocessen. En informant lyfter fram badhusprojektet i kommunen som en 

förebild för hur kommunen gick till väga i arenaprocessen. I förhållande till det nya 

badhuset fanns det väldigt tydliga politiska direktiv om att kommunen varken skulle äga 

eller driva anläggningen och att kommunens ansvar var att betala för simklubbarnas, 

skolornas och omsorgsverksamheternas tid (Intervju informant 4, 2015). På så vis fanns 

en önskan från kommunens sida om att följa den utveckling som har präglat den 

svenska välfärden sedan 1990-talet där privata aktörer inte bara inom primära utan även 

sekundära välfärdsuppgifter har tagit ett allt större ansvar (Blomqvist & Rothstein, 
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2008; Rothstein, 2010; Montin & Granberg, 2013) och där kommunen tar ett steg 

tillbaka.  

Kommunens positiva erfarenheter från projektet kring badhuset och hur de agerade där 

påverkar situation med fotbollsarenan vilket i sin tur ligger i linje med Sørensen & 

Torfing (2000) hur de menar att en identitet påverkas och formas genom händelser och 

skiftningar i de politiska omgivningarna. På ett högre politiskt plan handlar det om hur 

kommunen definierar det kommunala uppdraget inom det idrottspolitiska området. Från 

kommunalt håll framkommer det både ur det gällande kommunala idrottspolitiska 

programmet (Ängelholms kommun, 2007) samt intervjuerna att prioriteten i den lokala 

idrottspolitiken ligger på barn- och ungdomsidrotten och inte elitidrott (Intervju 

informant 1, 2014; Intervju informant 2, 2014, Intervju informant 3, 2015; Intervju 

informant 4, 2015).   

Upphandling och ekonomiska bekymmer 

Kopplat till det kommunala uppdraget framkommer det i intervjuerna att kommunen var 

intresserad av en arena (Intervju informant 3, 2015; Intervju informant 4, 2015) men att 

det inte ligger i det kommunala uppdraget att finansiera SvFF:s standardiseringar 

(Intervju informant 3, 2015) och att en arena utifrån SvFF:s standardiseringar var för 

vidlyftig för en kommun av Ängelholms storlek (Intervju informant 4, 2015). Uppdraget 

var hitta former för att det blir en arena, men inte en arena som fullt ut är kommunalt 

finansierad och där kommunen var intresserad av att involvera kommersiella intressen 

som tog det ekonomiska ansvaret för merytorna (Intervju informant 4, 2015). Detta 

avspeglar sig i KS:s beslut (Ängelholms kommun, 2011-10-12, Dnr 2010/539) om att 

följa kommunledningens rekommendation om att antaga ett förslag som innebar en 

extern upphandling av hyreskontrakt och funktioner där kommunen står för delar av 

kostnaderna avseende en basarena enligt SvFF:s standardiseringar - en arena utan 

kommersiella inslag. Upphandlingen utgick från ett förhandlat förfarande där första 

etappen var en prekvalificeringsrunda. Därefter gick upphandlingsprocessen vidare för 

dem som kvalificerat sig att komma med anbud på ett arenakoncept. En av de fördelar 

som lyftes fram med en extern upphandling var att kommunen skulle betala för de delar 

som utgjorde basutbudet och det kommunala intresset medan övriga delarna skulle 

finansieras av näringslivet och/eller föreningen (Ängelholms kommun, 2011-08-15).  
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Emellertid var föreningen vid tidpunkten i ekonomiska bekymmer. I september 2011 

anmäler ÄFF till kommunen att de har ansträngd ekonomi. De värderade vid tidpunkten 

att de under 2011 skulle få ett underskott på 3,5 miljoner kronor och att även 2010 var 

ett förlustår (Tjänsteutlåtande, 2011-09-22, Dnr 2011/431). Kommunen väljer att 

medverka i en ekonomisk rekonstruktion av klubben. En av anledningarna till att 

kommunen valde att medverka i rekonstruktionen var att elitidrottens ekonomiska 

bekymmer inte ska gå utöver att barn- och ungdomsidrotten (Intervju informant 1, 2014; 

Intervju informant 2, 2014) vilket stärker tesen om hur Ängelholms kommun definierar 

sin identitet och det kommunala uppdraget innanför det idrottspolitiska området – ett 

fokus på barn- och ungdomsidrotten.  

Även om klubbens dåliga ekonomi skapade ett osäkerhetsmoment och resulterade i ett 

ifrågasättande hos politikerna (Intervju informant 4, 2015) fortskred arenaprocessen. I 

början av mars 2012 fattar KS beslut om den nya arenans placering. Emellertid visar det 

sig i juli 2012 att samtliga de företag som har antagits i prekvalificeringsfasen i 

upphandlingen till arenan har valt att tacka nej till att lämna ett slutgiltigt anbud 

(Tjänsteutlåtande, 2012-07-09). KS väljer att expediera ärendet till kommunfullmäktige 

(KF) (Sammanträdesprotokoll, 2012-08-15) som i sin tur ger arenagruppen i uppdrag att 

genomföra en entreprenadupphandling av fotbollsarenan enligt öppet förfarande.  

I april 2013 informerar kommunledningskontoret kommunstyrelsens arbetsutskott 

(KSAU) om den utredningen som gjorts avseende fotbollsarenan. I 

upphandlingsunderlaget framkommer det att den beräknade kostnaden för en ny arena 

uppgår till 192 miljoner kronor (Ängelholms kommun, 2013-04-24, Dnr 2013/174). I 

beräkningarna utgår kommunen från de allsvenska standardiseringarna. Emellertid 

nämns för första gången i de kommunala dokumenten även standardiseringarna för spel 

i Superettan vilket tyder på att det numera är kommunen och inte standardiseringarna 

som definierar den kommunala identiteten. Vidare har klubbens ekonomiska situation 

en påverkan på vilka standardiseringar som är relevanta, Inget beslut följer utan KSAU 

väljer att notera informationen.  

Dialog med förbundet 

I september 2013 arrangerar kommunen ett dialogmöte där kommunala representanter 

från sex andra kommuner med fotbollslag i Allsvenskan eller Superettan medverkar. På 
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mötet finns även SvFF representerade i form av ordförande och anläggsansvarig 

tjänsteman.  Vid mötet framhåller kommunerna att fotbollen inte tar ekonomiskt ansvar 

för implementeringen av standardingarna – standardiseringar som kommunerna som 

arenaägare inte getts reell möjlighet att påverka. Vidare lyfter kommunerna vid mötet 

fram att standardiseringarna från SvFF är allt för detaljstyrda och att de inte ger 

utrymme för anpassning för lokala behov (Ängelholms kommun, 2013-08-30). 

Användarbehov är inte alltid en realitet som ligger till grund för standardiseringar och 

användarrepresentanter finns ofta inte med när standarder blir utvecklade (Tamm 

Hallström, 2000) och SvFF framhåller att regelverket och standardiseringarna inte 

kommer ändras. Vidare lyfter SvFF fram att standardiseringarna gemensamt har 

bestämts av medlemmarna själva [Representantskapet] och att de under processens gång 

har haft ett samarbete och en dialog med kommungruppen (Ängelholms kommun, 

2013-08-30). 

SvFF:s påstående om ett samarbete med kommunerna möter dock motstånd från de 

närvarande kommunerna. Utifrån erfarenhet från arbete i en annan kommun framhåller 

en tjänsteman från Ängelholms kommun att kommungruppen helt saknar mandat. Inte 

bara en utan flera av medlemmarna i kommungruppen hade inte blivit utsedda av 

respektive kommun. Det enligt tjänstemannen dålig stämning vid mötet när 

kommunerna redogjorde för den avsaknade legitimiteten, men SvFF:s ordförande 

förnekande bristen på legitimitet och menade att han inte skulle behöva komma till ett 

möte för att höra sådant skitprat (Intervju informant 2, 2014).  

Brunsson & Jacobsson (2005a) menar att det är upp till utfärdarna att vinna acceptans 

och övertyga aktörerna om att situationen som är sammankopplad med 

standardiseringarna är relevant. SvFF menar att de har processat, informerat och 

diskuterat med kommunerna (Ängelholms kommun, 2003; Intervju informant 5, 2013) 

men utifrån det inhämtade materialet verkar det som att SvFF saknar legitimitet från 

kommunerna för sina standardiseringar. I alla fall utifrån Ängelholms kommuns 

perspektiv. Detta skulle kunna vara en av orsakerna till varför ett arenaprojekt vid 

tidpunkten fortfarande inte var påbörjat.  
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Beslut om implementering av standarder 

I början av oktober 2013 var kommun och klubb överens om att en arena skulle 

uppföras (Intervju informant 6, 2015). Kommunen meddelar emellertid bara några dagar 

efter det att mötet skulle ha ägt rum att det inte blir en ny arena. Kostnaderna för att 

uppföra enligt SvFF:s standardiseringar och driva en arena är allt för höga (Hanspers, 

2013). Kommunens beslut att inte följa standardiseringarna blir som en del av hur 

kommunen definierar sin egen identitet vilket på ett motsatt vis går emot Brunsson & 

Jacobsson (2005a) som menar att en aktörs tillmötesgående av standarder blir som en 

aktiv del i att definiera sin egen identitet. Beslutet illusterar även att kommunen själv 

vill sätta dagordningen inom det lokalpolitiska området och att standardiseringar inte 

ska påverka kommunens identitet. Detta ligger även i linje med Sjöblom (2006) och hur 

han beskriver att kommunerna under 1980- och 90-talet försökte att stärka sin position 

gentemot de lokala storklubbarna.  

Kommunens agerande ligger till viss mån i linje med Sørensen & Torfing (2000) och 

hur de ser på en aktörs identitet som en dynamisk enhet vilken påverkas av händelser 

och skiftningar i de sociala, politiska och ekonomiska omgivningarna. Kommunen hade 

inte någon reell möjlighet att varken påverka omgivande situationer, ÄFF:s ekonomi 

eller för den delen SvFF:s standardiseringar vilket innebar att kommunen i dåvarande 

situation inte upplevde att de kunde handla och nå en uppgörelse som låg i linje med 

kommunens identitet. En kommunal ekonomi i balans och ett stabilt skattetryck fick 

prioritet framför en ny arena till det lokala fotbollslaget för 192 miljoner kronor. Frågan 

är emellertid om kommunens beslut hade varit möjlig om de institutionella strukturerna 

(Sørensen & Torfing, 2000) hade sett annorlunda ut. Både klubbförträdare och 

representanter från kommunen framför att förhållandet mellan klubb och kommun har 

varit ansträngd. En representant från ÄFF menar att klubben alltid har haft en taskig 

relation till kommunen och klubbrepresentanten pekar även på en lång 

relationsproblematik som han menar har funnits sedan ÄFF kom upp i Superettan. 

Vidare pekar denne på att det aldrig funnits en vilja eller intresse från kommunens sida 

och att kommunen alltid på något vis alltid velat tala om att klubben inte har skött sig 

[ekonomiskt] (Intervju informant 6, 2015). Kommunens beslut går i vis mån mot 

tidigare forskning på området (Sjöblom, 2006, Nenseth, 2009) som visar att särskilt 

fotboll och mer specifikt herrlag i fotboll har blivit prioriterade i fråga om arenor. 
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Emellertid har inte kommunen valt att prioritera någon annan idrott eller arena utan de 

pengar som fanns avsatta till arenan har lagts på andra kommunala områden (Intervju 

informant 2, 2014).  

På ett lokalt idrottspolitiskt plan har kommunens agerande och fråga om motprestation 

från föreningens sida skapat en idrottspolitisk norm där en motprestation är nödvändig 

om kommunen ska uppfylla standardiseringar och övriga önskningar från lokala 

föreningar. Således har nationella standardiseringar på ett vis påverkat den lokala 

idrottspolitiken på ett annat vis än ursprungstanken. Standardiseringarna från SvFF har 

medverkat till att kommunen har fått en större medvetenhet inom det idrottspolitiska 

området och agerat utifrån dess egen identitet och situation. Kommunen har således valt 

inte implementera standardiseringarna utifrån rådande identitet och situation (Brunsson 

& Jacobsson, 2005a) samt på grundval av idéer om rationalitet och effektivitet (Tamm 

Hallström, 2000). Detta istället för att agera utifrån en relevans och identitet som har 

blivit definierad av förbund och klubbar genom standardiseringarna.  

Epilog och fortsatt forskning 
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1
 Begreppet standarder förklaras mer utförligt i avsnittet omkring studiens teoretiska ramverk 

2
 Här åsyftas främst fotboll då den generellt ur ett publikperspektiv är den mest populära. Men andra arenabaserade 

idrotter som bland annat basket, ishockey och handboll är också på idrotter där förbund har arenakrav 
3
 Denna summa är till dags dato betydligt högre då flera arenaprojekt har färdigställts eller kommer färdigställas med 

kommunala medel efter 2010. Bland annat Tele2 Arena i Stockholm (2,7 miljarder kronor), Olympia i Helsingborg (400 

miljoner kronor), Helsingborgs Arena (411,5 miljoner kronor) samt en ny inomhusarena i Eskilstuna (361 miljoner 

kronor). 
4
 Superettan är den näst högsta serien för herrar inom den svenska fotbollspyramiden 

5
 SALAR is an interest and employers’ organisation for the governmental-, professional- and employer-related interests 

of Sweden’s municipalities, county councils and regions. It was founded in 2007 through a merger of Svenska 

Kommunförbundet [Swedish Association of Municipalities] and Landstingsförbundet [The County Council Federation] 

(Montin and Granberg, 2013). SALAR’s mission is to support and contribute to the development of their members’ 

activities and they aim to function as a network for exchange of knowledge and coordination. Their role as an 

organisation includes service and guidance, as the municipalities, county councils and regions carry out tasks in 

education, care for the elderly, sanitation and waste management (examples of obligatory municipal tasks) and culture, 

housing construction and leisure activities (examples of optional municipal tasks) (SALAR, 2009a; 2009b). 


