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Min akademiska bana började med att jag kom en vecka för sent till 
Europaprogrammet med statsvetenskaplig inriktning vid Södertörns 
högskola 2004. Vid en av de första föreläsningarna sade föreläsaren 
att några av oss efter avslutade studier på grund- och avancerad nivå 
skulle doktorera. Jag visste att det inte skulle bli jag. I stället skulle 
jag efter min examen arbeta med utrikesfrågor. Men andra saker 
kom emellan. 13 år senare från det att jag äntrade den akademiska 
scenen har jag nu fullgjort mina doktorsstudier i idrottsvetenskap 
vid Malmö högskola med fokus på kommunal anläggningspolitik.  
 
Många personer har passerat och varit en del av min tid som dokto-
rand som tog sin början i januari 2013. Av dessa människor vill jag 
först och främst tacka mina handledare Johan R. Norberg och Kris-
tian Sjövik. Johan för din standardiserade uppfattning för hur en 
text ska vara uppbyggd. Likt danska och svenska kommuner i för-
hållande till elitfotbollens arenakrav, har jag haft svårt att värja mig 
för din standardiserade uppfattning om en texts uppbyggnad. Din 
insats har varit betydelsefull för att strukturera upp alla mina tankar 
och idéer. Kristian för att du alltid tänker i teori och modeller och 
att vi därför kunnat applicera mina teoretiska verktyg på hand-
lingar, processer och samtal som ägt rum på högskolan. Ni har varit 
betydelsefulla även på ett personligt plan. Johan för våra samtal och 
diskussioner om allt från Michael Monroes löständer till idrottens 
autonomi och Kristian i egenskap av evigt ung hipster, där våra sam-
tal har kretsat kring ämnen som tältplatser på Roskildefestivalen, 
gentrifiering och våra supporterskap till MAIF respektive HIF – 
klubbar som i princip bara blivit sämre sedan jag startade mina dok-
torandstudier. På den danska sidan av Öresund vill jag rikta ett sär-
skilt tack till min chef vid Idrættens Analyseinstitut (Idan), Henrik 
Brandt. Idan har tillsammans med Malmö högskola finansierat mina 
doktorandstudier och Henrik har gett mig en stor frihet under dok-
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Ett tack även till Paul Sjöblom som var diskutant på mitt slutsemi-
narium. Dina kommentarer på mitt manus var viktiga för det fort-
satta arbetet. Likaså var synpunkterna från Thomas Persson vid 
Syddansk Universitet och kommentarerna från Torbjörn, Karin 
Book, Bo Carlsson, Susanna Hedenborg och Kutte Jönsson före, un-
der och efter mitt slutseminarium. Tomas Peterson ska ha ros för sitt 
stabila ledarskap av doktorandseminarierna vid institutionen. Ett 
speciellt tack riktar jag även till Nathalie Carrera som korrekturläst 
kappan samt Rachel Payne och Stine Alvad som korrekturläst de 
engelska delarna av avhandlingen. Övrig personal vid både Idan och 
IDV har bidragit till att jag alltid har trivts på mina arbetsplatser i 
Köpenhamn respektive Malmö. Tack.  
 
Min familj har också varit betydelsefull. När jag började mina dok-
torandstudier var vi bara två. Nu är vi fyra. Tack Anna, Ivar och 
Nils för att ni finns vid min sida.  
 
Jens Alm 
Köpenhamn, september 2017 
 

  

torandtiden. Tillsammans med din ironi och djupa kunskap om id-
rott och idrottspolitik medverkar detta till att Idan är en fantastisk 
arbetsplats.  
 
Många andra har haft stor betydelse under min doktorandtid. Några 
som utmärker sig är doktorandkollegorna Daniel Bjärsholm och 
Isak Lidström. Våra samtal om Johnnys Bodes stöld av Gösta Ek-
man d.ä. matsilver, Ted Borgs brister och fullkomlighet som fors-
kare, och den ännu inte genomförda idén ”Institutionen” – en TV-
serie som tassar mellan verklighet och fiktion om dagarna på IDV 
till diskussioner om högskole- och universitetspolitik har varit fan-
tastiska avbrott i avhandlingsarbetet. Dessutom har ni utanför den 
ordinarie seminarieverksamheten vid institutionen kommit med vär-
defulla kommentarer och råd på mitt avhandlingsarbete. Rasmus K. 
Storm vid Idan, har också varit en viktig vetenskaplig kollega under 
resans gång. Din dörr har alltid stått öppen och jag har alltid kunnat 
komma och få vetenskapliga råd. F.d. doktorandkollegan Julia 
Rönnbäck var en vetenskaplig sparringpartner fram till dess du dis-
puterade hösten 2015. Jag kan inte nog bedyra min uppskattning till 
doktorandkollegan Jyri Backman, som alltid varit tillgänglig när jag 
behövt goda råd om juridik och beredskap. Kollegan Torbjörn An-
dersson har även förgyllt mina dagar på IDV med sin initierade fot-
bollskunskap samt glada tillrop och smädelser i förhållande till ett 
visst rödblått fotbollslag.  
 
Nuvarande och före detta doktorandkollegorna Anna Fabri, Niklas 
Hafen, Joakim Ingrell, Anna Maria Jennerheim Hellborg, Marie 
Larneby, Sepand Mashreghi Blank, Torun Mattsson, Mattias Mel-
kersson, Sofia Sebelius, Marit Stub Nybelius samt Joakim Åkesson 
har även de varit viktiga för mitt avhandlingsarbete. Inte bara för 
kommentarer och tankar på mina texter utan också för det sociala 
umgänget i doktorand- och fikarummet. Även Björn Hansson och 
Emelie Niléhn vid IDV har varit betydelsefulla under mina dokto-
randtiden i det att de alltid tagit sig tid att prata och ge en hjälpande 
hand.  
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”Det är inget kommunalt uppdrag att finansiera Svenska Fotboll-
förbundets krav på arenor.” Tjänsteman, kommunledningskon-
toret, Ängelholms kommun 

 
 

 
Det skaver i relationen mellan delar av elitidrotten och samhället. 
Slitningarna beror i stor utsträckning på konflikter kopplade till 
mål, intressen och styrningslogiker. Henk Erik Meier och Borja 
García (2015) framhåller i sammanhanget att det finns en konflikt 
mellan Internationella fotbollsförbundet (Fifa) och stater, i det att 
fotbollens interna regelverk och normer inte alltid är förenliga med 
nationella politiska mål. Ett exempel är Grekland, där den grekiska 
regeringen hade en önskan om att skärpa lagstiftningen, för att på 
så vis komma till rätta med matchfixning och i högre grad reglera 
styrningen av den inhemska fotbollen. Forskarparet visar emellertid 
hur Fifa genom sanktioner mot den nationella elitfotbollen, kunde 
förmå den grekiska regeringen att framlägga ett lagförslag som inte 
inkräktade på fotbollens autonomi och självreglering, varpå sankt-
ionerna hävdes. Fallet illustrerar Fifas betydande makt inom fotbol-
len, och att politiska företrädare kan hindras från att ingripa i och 
styra den nationella fotbollens angelägenheter. Detta trots att elit-
fotbollen och händelser inom den påverkar samhället. Situationen är 
inte överraskande. Idrotten som organiseras under nationella och in-
ternationella förbund är och har länge varit förhållandevis autonom 
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att implementera. Trots detta har det länge funnits ett stort intresse 
hos offentliga myndigheter att få arrangera idrottsevenemang (Grix 
& Lee, 2013; Zimbalist, 2015).  
 
Dock verkar det ha skett en förändring. Städer som Budapest, Oslo 
och Stockholm har i olika skeenden av ansökningsprocesserna dragit 
tillbaka sina ansökningar om att arrangera OS. Folkomröstningar i 
Hamburg och Krakow har även röstat emot ansökningar om olym-
piska spel, inte minst med argumentet att kraven blivit oförenliga 
med offentliga mål och behov. Många studier har också visat att de 
standardiserade arenakraven för internationella evenemang inte hel-
ler alltid överensstämmer med lokala idrottsbehov (Alm, Solberg, 
Storm, & Jakobsen, 2016; Molloy & Chetty, 2015; Preuss, Solberg, 
& Alm, 2014; Solberg, Lechner, & Alm, 2017). Utvecklingen mot 
att städer inte längre önskar arrangera stora internationella evene-
mang påvisar ett ökat motstånd från det offentligas sida mot de in-
stitutionella ekonomiska strukturer som föreligger vid organise-
ringen av internationella idrottsbegivenheter.                                                                                                         
 

Även på kommunalpolitisk nivå i Danmark och Sverige pågår en 
kamp mellan idrottsförbund och kommunala aktörer om mål, in-
tressen och styrningslogiker. Det offentliga stödet till den organise-
rade idrotten i Skandinavien har välfärdspolitiska utgångspunkter. 
De grundar sig i tanken att en ideellt organiserad idrottsverksamhet 
främjar välfärdspolitiska mål såsom folkhälsa, demokratiska ideal 
och meningsfull fritidssysselsättning för unga (Bergsgard & 
Norberg, 2010; Eichberg & Ibsen, 2012; Mortensen, 2004; 
Norberg, 2004; Rafoss & Troelsen, 2010). Mot denna bakgrund har 
kommunalt finansierade idrottsanläggningar kunnat utnyttjas av 
bredd liksom elitidrott. Därmed har anläggningarna fyllt både ett 
samhälleligt behov i form av "idrott åt alla”, och ett idrottsligt be-
hov genom att gynna den tävlingsinriktade elitidrotten (Goksøyr, 
1996a). Förenandet av bredd och elit har detta till trots kommit att 
bli problematiskt.  
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och självreglerande (Carlsson, 2009a; Geeraert, 2013; Hoehn, 
2006). Därmed finns det från förbundens sida en önskan om att det 
offentliga inte ska styra idrottens interna angelägenheter (Geeraert, 
2013). En önskan som förslagsvis exemplifieras av skrivningar om 
idrottens autonomi i förhållande till tredje part i flera av de internat-
ionella förbundens stadgar (se bl.a. Fifa, 2016; IHF, 2016). Stad-
garna har rötter i en tid då idrotten som organiserades under nat-
ionella och internationella förbund präglades av volontärism och 
amatörideal (Guttmann, 2002; Hansen, 2006).  
 
Men i takt med att delar av elitidrotten sedan 1990-talet genomgått 
en tilltagande kommersialisering och professionalisering har den 
självreglerande idrotten och det omgivande samhället blivit alltmer 
sammanvävda. De båda sfärernas påverkan på varandra kan belysas 
av EU-lagstiftning på det idrottsliga området, där bland annat Bos-
mandomen förändrat strukturerna för transfermarknaden (Bogusz, 
Cygan, & Szyszczak, 2007; Carlsson, 2009a; Geeraert, 2013). Om-
vänt illustreras den ökade sammanvävningen av att idrottens interna 
regelverk fått en allt större påverkan på politiska överväganden och 
beslut.  
 
Ett av de tydligaste exemplen på hur internationella förbund kan 
utöva inflytande över och reglera den politiska dagordningen är or-
ganiseringen av internationella idrottsevenemang. Markus 
Kurscheidt (2006) lyfter att Fifa utgör en monopolistisk leverantör 
av VM i fotboll och jämför organiseringen av evenemanget vid ett 
franchisesystem. Ett system där en part dikterar villkoren. Enligt 
Kurscheidt (2006) är ansöknings- och värdland vid ett VM tvunget 
att förhålla sig till institutionella ekonomiska strukturer som det in-
ternationella fotbollsförbundet uppställer. En av dessa är finansie-
ringen av evenemangets arenor, som i stor utsträckning åläggs värd-
länderna. Kraven i sig är inte nya, utan har varit en del av bland 
annat organiseringen av OS och VM i fotboll under en lång period 
(Andersson, 2008; Goksøyr, 1996a; Spetz, 1988; Street, Frawley, & 
Cobourn, 2014). De har däremot utvecklats och blivit mer omfat-
tande. Stefan Szymanski (2010) påpekar att just arenakraven är 
bland de mest kostnadskrävande för ett värdland eller en värdstad 
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SKL har även tagit initiativ på både nationell och internationell nivå 
för att förmå idrottsförbunden att ändra sina arenakrav och få dem 
anpassade till en lokal kontext (SKL, 2011, 2012, 2014). En lik-
nande utveckling hos kommunala företrädare går att skönja i Dan-
mark. Under 2016 har intresse- och medlemsorganisationen för de 
98 danska kommunerna, Kommunernes Landsforening (KL), för-
sökt få det danska fotbollsförbundet, Dansk Boldspil-Union (DBU), 
att ändra sitt regelverk kring elitfotbollens arenor.  

 

Föreliggande avhandling handlar om styrningen av kommunal id-
rottspolitik och de politiska överväganden och processer som följt 
på de senaste årens förändringar av arenakraven. Syftet är att ur ett 
institutionellt perspektiv tolka och förstå kommunala aktörers age-
rande gentemot elitfotbollens standardiserade arenakrav. Den in-
stitutionella utgångspunkten grundar sig huvudsakligen i användan-
det av begreppet standard som en form av institutionell reglering. I 
avhandlingen analyseras kommunala aktörers möjligheter, utma-
ningar och problem i mötet med elitfotbollens standardiserade 
arenakrav. De frågor som kommer att vara vägledande för framställ-
ningen är:  

 
 Hur kan vi förstå elitfotbollens inflytande på den kommunala 

idrottspolitiken?  
 Vilka handlingsalternativ har kommunala aktörer i mötet med 

elitfotbollens standardiserade arenakrav?  
 Varför agerar kommunala aktörer som de gör? 
 
I avhandlingen definieras kommunala aktörer både som politiska 
beslutsfattare och personer som i sin professionella roll företräder 
kommuner och/eller organisationer vilka representerar kommunala 
intressen. Vidare används begreppen arena och anläggning syno-
nymt. Elitfotboll ska i avhandlingens förstås som de två högsta di-
visionerna för herrar i Danmark och Sverige. Betoningen på fotboll 
som idrott grundas i att den är en av de största och mest kommersi-
aliserade idrotterna i båda länderna. Dessa är huvudsakligen valda 
med utgångspunkt i att många danska och svenska kommuner äger 
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bestånden har kommit att bytas mot en reflekterande process där 

elitidrottens krav tydligare bryts mot lokala idrottspolitiska mål. 
(SKL, 2013, s. 6)   
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De flesta idrotter på elitnivå förutsätter att det finns särskilda arenor 
som är utformade i enlighet med standardiserade arenakrav från 
nationella eller internationella förbund. Men vad innebär egentligen 
dessa arenakrav – och hur har de förändrats över tid? I detta kapitel 
preciseras vad som menas med standardiserade arena- och anlägg-
ningskrav. Redogörelsen kommer i huvudsak att ha sin utgångs-
punkt i elitfotbollens arenakrav. Detta då fotbollen är en av de 
största och mest kommersialiserade idrotterna i såväl Danmark som 
Sverige (Carlsson, 2009b; Peterson, 2002, 2005; Storm, 2013). Vi-
dare framhåller SKL (2010) i en enkätstudie bland svenska kommu-
ner att företrädare från fotbollen jämte bandyns är de mest frekventa 
kravställarna på arenor. Elitfotbollens krav på arenor är också mest 
frekventa i Danmark (Alm, 2014). Dessutom ligger SKL:s (2014) ut-
talande om att elitfotbollens krav är normerande för andra idrotters 
arenakrav till grund för varför betoningen ligger just här.  

 

Ett av de utmärkande dragen för den moderna idrotten är den av-
gränsade och standardiserade arenan (Dunning, 1973; Yttergren, 
1996). Före etableringen av den moderna idrotten förekom inte 
samma rumsliga gränser för den idrottsliga aktiviteten som de stan-
dardiserade arenorna utifrån sin enhetliga struktur givit upphov till. 
I stället var det vanligt med lokala variationer för hur den idrottsliga 
aktiviteten skulle utövas och ofta saknades fasta anläggningar (Bale, 
1993, 1994; Dunning, 1973; Dunning & Sheard, 2005; Yttergren, 
1996). Idrott utövades på ytor vilka egentligen inte var avsedda för 
idrottsliga aktiviteter, exempelvis skapade områden som parker och 
exercisfält, eller naturliga ytor såsom sjöar (Moen, 1990; Yttergren, 
1996). 
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och/eller har finansierat elitfotbollens anläggningar, varför anpass-
ningen till elitfotbollens standardiserade arenakrav i hög grad ofta 
blir en kommunalpolitisk fråga. En bredare och mer utförlig diskuss-
ion kring urval och avgränsning presenteras i kapitel 5.  

 

Detta är en sammanläggningsavhandling som består av två delar. 
Första delen utgörs av en kappa på sju kapitel, som bildar studiens 
forskningsram. Del två består av avhandlingens fyra artiklar. Två av 
dem är fallstudier av Mariagerfjord respektive Ängelholms kommun 
och baseras på dokument och intervjuer. De två övriga artiklarna 
tar avstamp i SKL:s respektive danska kommuners inställning till de 
standardiserade arenakraven i en vidare mening. Dokument ligger 
till grund för artikeln om SKL, medan en enkät och intervjuer utgör 
det empiriska materialet i artikeln om de danska kommunernas för-
hållningsätt och agerande gentemot nämnda arenakrav. Kappans 
andra kapitel inleds med en definition av vad arenakrav är, samt en 
illustration av framväxten och förändringar av de standardiserade 
arenakraven. Därefter presenteras i kapitel 3 tidigare forskning i re-
lation till studien och det motiveras varför avhandlingen är av bety-
delse. I kapitel 4 läggs avhandlingens teoretiska och analytiska be-
grepp fram, med utgångspunkt i en aktör-strukturansats och där det 
institutionella begreppet standardisering innehar en framskjuten 
roll. Standardisering är centralt då det dels kan ses som en form för 
institutionell reglering som påverkar organisationers agerande och 
handlande, dels haft en betydelse för anläggningsutvecklingen i elit-
fotbollens sportifieringsprocess. Vidare avhandlas i kapitel 5 mina 
metod- och materialval, där det även förs en diskussion kring urval 
och avgränsning. En sammanfattning av de fyra artiklarna följer i 
kapitel 6. I avhandlingens sista kapitel summeras och diskuteras 
framkomna resultat och det förs en övergripande diskussion om av-
handlingens bidrag och rekommendationer för fortsatt forskning.  
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förändringar av den standardiserade arenan. Med en sportifierings-
process avses en process i vilken det från idrottens håll finns en strä-
van mot rationalitet och prestationsorientering (Goksøyr, 1991; 
Lindroth, 1998). Sportifieringsprocessen ska för övrigt i avhand-
lingen ses som en icke-avslutad process, i den meningen att den kan 
fortsätta i det oändliga (Lindroth, 1998). Utvecklandet av den stan-
dardiserade arenan ska ses som ett exempel på en sådan typ av pro-
cess. Beroende på idrottsaktivitet initieras sportifieringsprocessen 
vid olika tidpunkter och tar olika lång tid (Goksøyr, 1988; 
Yttergren, 1996). Skillnader finns också inom idrotter, beroende på 
i vilket land den idrottsliga aktiviteten äger rum. På så vis är det inte 
en determinerad process.  

 
Som ett led i den sportifieringsprocess som sköt fart i slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet tillkom ett större fokus på prestation, 
tävlan och rationalitet inom idrotten (Goksøyr, 1991; Yttergren, 
1996). Där fick arenan en stor betydelse. Utöver att vara del i skap-
andet av en enhetlig tävlingsstruktur blev den standardiserade are-
nan ett medel för den organiserade idrotten att skapa sina egna rum 
och platser (Tangen, 2004b, 2007). Kolbjørn Rafoss (2009b) menar 
att införandet av standardiserade regler för hur en fotbollsanlägg-
ning skulle vara utformad resulterade i att fotbollen flyttade från 
grönområden och skolgårdar till faktiska fotbollsplaner. Sprid-
ningen av standardiserade anläggningar och etablerandet av gräsba-
nor blev också en del av moderniseringen av fotbollen. Därtill påpe-
kar han att det i stor utsträckning var utvecklingen av idrotten i sig 
och tävlingen mellan klubbar som drev på utvecklingen av nya an-
läggningar. Betydelsen av den standardiserade arenan som ett ele-
ment av sportifieringsprocessen och för den moderna idrotten är 
därför påtaglig. Dess relevans belyses också av Matti Goksøyr 
(1996a), som menar att arenan är en förutsättning för att uppnå vad 
han kallar idrottens inre rationalitet, präglad av tävlan och resultat-
mätning.  

 
I linje med Yttergrens (1996) tanke att de olika kriterierna för den 
moderna idrotten är sammanvävda, förändrades inte anläggningar 
endast via standardisering, utan i samklang med andra företeelser. 

 

 20 

Idrotten skulle emellertid få sina fasta och standardiserade anlägg-
ningar. Ett sätt att förstå utvecklingen från det att idrottsliga ytt-
ringar saknade fasta anläggningar till att kraven för en anläggning 
för elitfotboll blivit så standardiserade och detaljerade är att göra 
ansats från Leif Yttergrens (1996) typologi över den moderna idrot-
ten (se tabell 2.1).  
 
Tabell 2.1 Typologi över den moderna idrotten 

Kriterium Beskrivning 
Organisering Föreningsbildning på olika nivåer. 

Egalisering Alla skall tävla på samma villkor, likhets- och  

rättviseprincipen införs. 

Reglementering Utvecklat och nedskrivet regelverk, godkänt och  

övervakat av en organisation. 

Specialisering Indelning i grenar, klasser, utrustning m.m. 

Standardisering Speciellt utformade anläggningar, redskap och annan  

utrustning. Enhetlig tävlingsstruktur på olika nivåer. 

Kvantifiering Resultatprecisering, framför allt rekorden dokumenteras 

och publiceras, helst sanktionerade av en organisation. 

Rationalisering Införandet av regelbunden och målinriktad träning.  

Strävan mot användandet av en ny och rationellare  

teknik. 

Källa: Yttergren (1996, s. 22) 

 
Som en del av denna väljer han att tydligt koppla den moderna id-
rottens anläggningar med standardisering. Ett begrepp som också 
har en framskjuten roll i denna avhandling – om än med en mer 
institutionell teoretisk prägel (se kapitel 4). Yttergren understryker 
vidare att standardisering tillsammans med de övriga sex kriterierna 
i typologin helt eller delvis är förbundna med varandra, varför den 
standardiserade arenan inte utvecklas i ett vakuum. I kapitlet kom-
mer jag bland annat utifrån begreppen reglementering, specialisering 
och standardisering diskutera utvecklingen av den moderna idrot-
tens anläggningar. Utöver att standardisering utgör ett viktigt inslag 
i typologin är sammankopplingen mellan de sju kriterierna och en 
sportifieringsprocess en bidragande orsak till varför den ter sig 
lämplig att använda för att illustrera och förklara framväxten och 
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I linje med Yttergrens (1996) tanke att de olika kriterierna för den 
moderna idrotten är sammanvävda, förändrades inte anläggningar 
endast via standardisering, utan i samklang med andra företeelser. 
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ning och belysning. Vidare poängterar han att sportifieringsproces-
sen inneburit att idrotten i högre grad blivit definierad som prestat-
ionsmätning och tävling i de mest möjliga rationella omgivningarna, 
där en specialiserad och tydligt anpassad anläggning innehar en 
framträdande roll. En god bild av utvecklingen mot vad Goksøyr 
(1996a) benämner som idrottens inre dynamik ger det faktum att 
det under 2015 fanns det över 70 idrotter i Sverige med krav på sina 
anläggningar (SKL, 2015). Vid ingången av 1900-talet fanns endast 
ett fåtal idrottsgrenar med preciserade anläggningskrav, däribland 
fotboll, friidrott, simning och skridsko (Moen, 1990; Rafoss, 2009a; 
Rafoss & Breivik, 2012). En ökad specialisering och nya idrottsgre-
nars uppkomst har dock givit upphov till mer utpräglade specialan-
läggningar och standardiserade arenakrav. Olof Moen (1991) be-
skriver exempelvis att de första inomhushallarna som uppfördes ef-
ter andra världskriget hade i syfte att inhysa flera idrottsgrenar. Med 
tiden skedde en ökad specialisering, där specifika anläggningar för 
bland annat badminton, tennis och friidrott blev alltmer vanligt fö-
rekommande. 
 
Processen mot grenspecifika arenor där elitfotbollens nya arenor står 
för ett exempel, är en del av sportifieringens dynamik och föränder-
lighet. I ett historiskt perspektiv har fotbollsanläggningar i stor ut-
sträckning blivit uppförda ihop med anläggningar för friidrott 
(Lindroth, 2000; Rafoss, 2009b; Rafoss & Tangen, 2009). Emeller-
tid finns en tendens till att kombinationen fotbolls- och friidrottsan-
läggning inte längre är lika gängse. Arenorna till VM i fotboll blir 
fortsatt specialiserade i det att löparbanor inte inkluderas eller tas 
bort när arenor uppförs eller renoveras inför ett mästerskap (Street 
et al., 2014). Utvecklingen mot mer fotbollsspecifika arenor är även 
förekommande i Danmark och Sverige. Under säsongen 2017 är det 
endast AGF i Superligaen och IK Sirius i Allsvenskan som spelar sina 
hemmamatcher på arenor med löparbanor. Detta är en skillnad mot 
förr, då bland andra Kalmar FF, Lyngby BK, OB och Malmö FF 
spelade på kombinerade fotbolls- och friidrottsarenor. Likafullt på-
börjades processen mot fotbollsspecifika arenor vid olika tidpunkter 
i de båda länderna. Utvecklingen i Danmark initierades i slutet av 
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Idrottens regelverk för vad en anläggning är och hur den ska vara 
utformad fick fäste under början av förra århundradet, i takt med 
bildandet och organiseringen av nationella och internationella för-
bund. Syftet med en övergripande reglementering och gemensamt 
regelverk var att undgå lokala variationer och i stället skapa en en-
hetlig struktur och gränsöverskridande regler, för att på så vis eta-
blera lika tävlingsvillkor och mäta rekord (Yttergren, 1996). Princi-
pen om en enhetlig tävlingsstruktur och lika villkor är något som 
genomsyrar diskussionen kring vad som karaktäriserar modern id-
rott (jfr. Dunning, 1973; Guttmann, 2004; Heinilä, 1982).  
 
Som en följd av sportifieringsprocessen har reglementeringen och 
standardiseringen kring den fotbollsarenan utvecklats. Juan Luis Pa-
ramio, Babatunde Buraimo och Carlos Campos (2008) betonar till 
exempel att krav från åskådare och styrande idrottsorgan haft ett 
betydande inflytande över utvecklingen av arenor inom fotbollen. 
För att nämna ett har krav om endast sittplatser blivit en norm för 
fotbollsarenor i internationella sammanhang (Jørgensen, 1995; 
King, 2002). Som en illustration över att sportifieringsprocessen är 
en ständigt pågående process uppfyllde inte arenorna som användes 
för fotbolls-VM i Västtyskland 1974 kraven när Tyskland skulle stå 
värd för evenemanget 2006 (Street et al., 2014). Dessa genomgick 
därför omfattande renoveringar för att överensstämma med de krav 
som förelåg vid tidpunkten (Preuss et al., 2014).  
 
I utvecklingen av den standardiserade arenan bör det tas i beaktning 
den variation som kan finnas beroende på nivå idrotten utövas på. 
Krav på utformandet av en arena kan skilja sig åt mellan internat-
ionella, kontinentala och nationella förbund, exempelvis i fråga om 
kapacitet och utrymme för medierepresentanter.  

 
Den specialiserade arenan 
I takt med att sportifieringsprocessen intensifierats har idrottens an-
läggningar också i högre grad blivit specialiserade. Goksøyr (1996a) 
framhåller att specialiseringen av anläggningar bland annat tar sig 
uttryck i idrottsgrenarnas olika krav för höjd till taket, golvbelägg-
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ning och belysning. Vidare poängterar han att sportifieringsproces-
sen inneburit att idrotten i högre grad blivit definierad som prestat-
ionsmätning och tävling i de mest möjliga rationella omgivningarna, 
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läggningar och standardiserade arenakrav. Olof Moen (1991) be-
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tiden skedde en ökad specialisering, där specifika anläggningar för 
bland annat badminton, tennis och friidrott blev alltmer vanligt fö-
rekommande. 
 
Processen mot grenspecifika arenor där elitfotbollens nya arenor står 
för ett exempel, är en del av sportifieringens dynamik och föränder-
lighet. I ett historiskt perspektiv har fotbollsanläggningar i stor ut-
sträckning blivit uppförda ihop med anläggningar för friidrott 
(Lindroth, 2000; Rafoss, 2009b; Rafoss & Tangen, 2009). Emeller-
tid finns en tendens till att kombinationen fotbolls- och friidrottsan-
läggning inte längre är lika gängse. Arenorna till VM i fotboll blir 
fortsatt specialiserade i det att löparbanor inte inkluderas eller tas 
bort när arenor uppförs eller renoveras inför ett mästerskap (Street 
et al., 2014). Utvecklingen mot mer fotbollsspecifika arenor är även 
förekommande i Danmark och Sverige. Under säsongen 2017 är det 
endast AGF i Superligaen och IK Sirius i Allsvenskan som spelar sina 
hemmamatcher på arenor med löparbanor. Detta är en skillnad mot 
förr, då bland andra Kalmar FF, Lyngby BK, OB och Malmö FF 
spelade på kombinerade fotbolls- och friidrottsarenor. Likafullt på-
börjades processen mot fotbollsspecifika arenor vid olika tidpunkter 
i de båda länderna. Utvecklingen i Danmark initierades i slutet av 
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avser att forma och förbättra det materiella, vilket inbegriper an-
läggningen där fotbollsaktiviteten äger rum. Ett exempel som kastar 
ljus på denna process är att arenor utvecklats till viktiga medel för 
klubbar och förbund i syftet att stärka sina relationer till åskådare, 
massmedia och sponsorer. Utvecklingen har skett med intentionen 
att optimera klubbarnas sportsliga och kommersiella möjligheter 
(Storm, 2013). Jan Ove Tangen (2004a, 2007) är inne på en lik-
nande linje, och betonar att rådande anläggningskrav är utformade 
för att klubbar ska kunna ta emot fler åskådare och ge massmedia 
bättre förhållanden. Att förbund på såväl nationell som internation-
ell nivå vidhåller massmediernas roll och situation understryker de-
ras betydelse för vissa delar av elitidrotten (se bl.a. DBU, 2015b; 
SvFF, 2012a; UEFA, 2013). Kraven gällande media har därutöver 
tillkommit i en tid där försäljningen av TV-rättigheter blivit en allt 
viktigare inkomstkälla för både förbund och klubbar (Andreff, 
2006; Carlsson, 2009a; Conn, 1999; Fujak, Frawely, & Morgan, 
2017; Horne, 2006; Solberg & Gratton, 2014; Storm, 2013).  
 
En konkretisering av TV-rättigheternas betydelse för förbunden är 
fotbolls-VM i Brasilien 2014. Internationella fotbollsorganet Fifa 
tjänade 2,4 miljarder amerikanska dollar på försäljningen av TV-
rättigheterna till evenemanget, vilket motsvarade hälften av organi-
sationens totala omsättning 2011-2014 (Fifa, 2015). På motsva-
rande vis är TV-intäkterna från de olympiska spelen en betydande 
inkomstkälla för Internationella olympiska kommittén (IOK) (Baade 
& Sanderson, 2012). Prognosen för TV-intäkterna under perioden 
2013-2016 var 4,1 miljarder amerikanska dollar (IOK, 2016).  

 
Även på nationell nivå inbringar försäljningen av TV-rättigheter 
stora belopp till förbund och klubbar. I Danmark köpte de två TV-
bolagen MTG och SBS Discovery under 2014 rättigheterna till de 
två högsta fotbollsdivisionerna samt cupturneringen för herrar. Bo-
lagen fick betala 2,4 miljarder danska kronor för avtalet som 
sträcker sig från 2015 till 2021 (Toft, 2014). Summan bör sättas i 
relation till att klubbarna under 2015 hade en samlad omsättning på 
dryga 2 miljarder danska kronor (Storm, 2016). SBS Discovery har 
även köpt rättigheterna till de två högsta divisionerna för herrar i 
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förra millenniet medan en motsvarande process inleddes i mitten av 
2000-talet i Sverige (Andersson & Carlsson, 2011).  

 
I sportifieringsprocessen spår har arenalandskapet även differentie-
rats (Moen, 1987, 1990, Rafoss, 2009a, 2009b; Rafoss & Tangen, 
2009). Många idrotter kan inte längre dela på anläggningar. En form 
för monofunktionalism har följaktligen växt fram. Ett exempel är 
återigen fotbollen, där elitfotbollens arenakrav fått till följd att det 
inte längre är möjligt för bredd och elit att dela på en anläggning 
(Rafoss & Tangen, 2009). På så vis är fotbollsanläggningen inte 
längre en typ av anläggning, utan intar olika former beroende på 
syfte, där den standardiserade arenan för elitfotboll är en av dessa 
former (Rafoss, 2009b).  
 
Goksøyr (1996a) påpekar att idrottens ständigt förändrade arena-
krav får till följd att anläggningar snabbt blir föråldrade. Även om 
anläggningarna uppfyllde idrottens riktlinjer när de uppfördes, kan 
de inte definieras som anläggningar enligt de krav som rests senare. 
Detta påvisar att det i stor utsträckning varit och är elitidrotten som 
har makten att definiera vad en anläggning är (Goksøyr, 1996b; 
Rafoss, 2009a; Tangen, 2011).  
 
Den kommersialiserade arenan 
Vid sidan av en specialisering drivs också förändringen av elitfotbol-
lens standardiserade arenakrav av kommersiella logiker. Hallgeir 
Gammelsæter (2011) menar att grunden för en kommersiell logik är 
att det ska finnas kommersiella motiv och krav om ekonomisk av-
kastning. Vidare ska det finnas medel som gör det möjligt att skapa 
denna avkastning. Arenan som medel för ekonomisk avkastning 
inom fotbollen är inte ny. Som ett led i att fotbollsarenan blev av-
gränsad vid etableringen av den moderna idrotten introducerades 
entréavgifter för åskådare (Bale, 2003). Men i takt med en tillta-
gande sportifieringsprocess har kraven och de kommersiella logi-
kerna sammanlänkade med arenan utvecklats. Rafoss (2015) menar 
att fotbollens sportifiering inte endast är en process som känneteck-
nas av att via tävlan förbättra prestationen. Han hävdar även att den 



25

 

25 
 

avser att forma och förbättra det materiella, vilket inbegriper an-
läggningen där fotbollsaktiviteten äger rum. Ett exempel som kastar 
ljus på denna process är att arenor utvecklats till viktiga medel för 
klubbar och förbund i syftet att stärka sina relationer till åskådare, 
massmedia och sponsorer. Utvecklingen har skett med intentionen 
att optimera klubbarnas sportsliga och kommersiella möjligheter 
(Storm, 2013). Jan Ove Tangen (2004a, 2007) är inne på en lik-
nande linje, och betonar att rådande anläggningskrav är utformade 
för att klubbar ska kunna ta emot fler åskådare och ge massmedia 
bättre förhållanden. Att förbund på såväl nationell som internation-
ell nivå vidhåller massmediernas roll och situation understryker de-
ras betydelse för vissa delar av elitidrotten (se bl.a. DBU, 2015b; 
SvFF, 2012a; UEFA, 2013). Kraven gällande media har därutöver 
tillkommit i en tid där försäljningen av TV-rättigheter blivit en allt 
viktigare inkomstkälla för både förbund och klubbar (Andreff, 
2006; Carlsson, 2009a; Conn, 1999; Fujak, Frawely, & Morgan, 
2017; Horne, 2006; Solberg & Gratton, 2014; Storm, 2013).  
 
En konkretisering av TV-rättigheternas betydelse för förbunden är 
fotbolls-VM i Brasilien 2014. Internationella fotbollsorganet Fifa 
tjänade 2,4 miljarder amerikanska dollar på försäljningen av TV-
rättigheterna till evenemanget, vilket motsvarade hälften av organi-
sationens totala omsättning 2011-2014 (Fifa, 2015). På motsva-
rande vis är TV-intäkterna från de olympiska spelen en betydande 
inkomstkälla för Internationella olympiska kommittén (IOK) (Baade 
& Sanderson, 2012). Prognosen för TV-intäkterna under perioden 
2013-2016 var 4,1 miljarder amerikanska dollar (IOK, 2016).  

 
Även på nationell nivå inbringar försäljningen av TV-rättigheter 
stora belopp till förbund och klubbar. I Danmark köpte de två TV-
bolagen MTG och SBS Discovery under 2014 rättigheterna till de 
två högsta fotbollsdivisionerna samt cupturneringen för herrar. Bo-
lagen fick betala 2,4 miljarder danska kronor för avtalet som 
sträcker sig från 2015 till 2021 (Toft, 2014). Summan bör sättas i 
relation till att klubbarna under 2015 hade en samlad omsättning på 
dryga 2 miljarder danska kronor (Storm, 2016). SBS Discovery har 
även köpt rättigheterna till de två högsta divisionerna för herrar i 



26

 

27 
 

finns det en önskan om att villkoren ska förbättras. I ett gemensamt 
uttalande i november 2011, uttryckte företrädare för bland annat 
fotbollsförbundet, Svenska Bandyförbundet (SBF) och Svenska 
Handbollsförbundet (SHF) att de svenska elitklubbarnas anlägg-
ningsförhållanden ofta är sämre än konkurrenterna i övriga Europa 
(SBF et al., 2011). Andersson och Carlsson (2011) lyfter i samman-
hanget att danska fotbollsklubbar haft en kommersiell fördel gente-
mot de svenska, då de i ett tidigare skede haft nya arenor som kunnat 
generera ekonomiska resurser. De nya standardiserade arenakraven 
från exempelvis SvFF skulle med detta kunna ses som ett sätt och en 
önskan från förbundets sida att sportsligt och ekonomiskt närma sig 
andra europeiska klubbar. 

 
Den reglementerade arenan  
Ett av kriterierna i Yttergrens (1996) typologi är reglementering, det 
vill säga ett utvecklat och nedskrivet regelverk, godkänt och överva-
kat av en organisation. I överensstämmelse med idrottens målsätt-
ning om autonomi och självreglering är det nu som då nationella och 
internationella förbund som auktoriserar arenorna och godkänner 
att de stämmer överens med utfärdade krav (Rafoss, 2009b; Rafoss 
& Breivik, 2012). I Danmark och Sverige åligger det således förbun-
den att kontrollera om kraven efterföljs. Det är följaktligen också 
förbunden som utfärdar sanktioner mot de klubbar som inte upp-
fyller dessa (se bl.a. DBU, 2015a; SvFF, 2012a). Sanktionerna skulle 
således kunna ses som en form för reglementering och kan användas 
som ett styrmedel mot klubbarna (och kommunerna i den mån de är 
ägare av en arena) att agera i överensstämmelse med de standardise-
rade arenakraven. Som en följd av förbundens sanktionsmöjligheter 
måste klubbar på elitnivå alltså inte enbart prestera på det idrottsliga 
planet för att tillhöra de högsta divisionerna – de måste även upp-
fylla förbundens arenakrav.  

 
I Danmark och Sverige ser sanktionsmöjligheterna olika ut. Skillna-
derna beror bland annat på hur respektive förbund har valt att han-
tera den licens som föreningarna måste uppfylla för att delta i exem-
pelvis Superligaen, Allsvenskan eller Damallsvenskan (DBU, 2015b; 
SvFF, 2015a). I Danmark är en anpassning till de standardiserade 
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Sverige. Bolaget betalar drygt 3 miljarder svenska kronor för rättig-
heterna mellan åren 2020-2025, vilket är mer än en fördubbling mot 
nuvarande avtal (Wagner, 2017). Exemplen på internationell och 
nationell nivå bekräftar att media generellt och TV specifikt har en 
viktig ekonomisk roll för idrottens organisationer samt klubbar i de 
två högsta divisionerna för herrar i Danmark och Sverige.  

 
Elitfotbollsklubbarnas intresse för att öka sina intäkter via sina are-
nor överensstämmer med sportifieringsprocessen och målet att opti-
mera de idrottsliga förutsättningarna och prestationerna. De ekono-
miska faktorerna och de pengar en arena förväntas att generera har 
därmed kommit att bli allt viktigare för klubbarna. Utvecklingen är 
inte förvånande. Studier har bland annat visat sambandet mellan 
pengar spenderade på spelarkontrakt och sportslig framgång 
(Forrest & Simmons, 2002; Szymanski, 2015; Szymanski & Smith, 
1997). Ekonomiska faktorers ökade betydelse inom elitfotbollen lig-
ger i sin tur i linje med den resursmobilisering som Kalevi Heinilä 
(1982) och Jan Lindroth (1998) genom sina begrepp totalisering och 
intensifiering menar finns inom elitidrotten.  

 
Som en del i att generera resurser och stärka klubbarnas konkur-
renskraft finns det inom dansk fotboll en tanke om att en anläggning 
utifrån de standardiserade arenakraven just kan generera ekono-
miska resurser (DBU, 2015a, 2015b). Föreställningen tangerar 
Gammelsæters (2011) tanke om kommersiella logiker, där arenan 
ska fungera som ett medel för att uppnå ekonomiska mål. I DBU:s 
licenskrav för att delta i Superligaen, 1. division samt högsta serien 
för damer anger förbundet att: 

 
Et stadion, som på alle områder er af høj kvalitet, vil tiltrække 
flere tilskuere og dermed økonomiske ressourcer til ejeren og/el-

ler klublicensansøgeren. Det giver mulighed for at finansiere 
kommende stadionfaciliteter og udgør samtidig en væsentlig ind-
tægtskilde for licensansøgeren. (DBU, 2015b, s. 40) 

 
I Sverige saknas en lika explicit diskussion i kraven om att arenor 
ska skapa intäkter till klubbarna (SvFF, 2012a, 2012b). Däremot 
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I föregående avsnitt illustrerades och förklarades framväxten av de 
standardiserade arenakraven. I detta kapitel redogörs för tidigare 
forskning om kommunal anläggningspolitik och de nämnda kravs 
påverkan på denna. Fokus kommer att vara på skandinaviska för-
hållanden. Betoningen på kontexten i fråga grundar sig i tanken att 
det finns en skillnad på hur den skandinaviska idrotten är organise-
rad jämfört med anglosaxisk och nordamerikansk idrott (Bairner, 
2010; Bergsgard & Norberg, 2010). Valet att inkludera norsk forsk-
ning i en studie om dansk och svensk kommunal idrottspolitik kan 
motiveras av att de skandinaviska idrottsmodellerna har stora lik-
heter i fråga om förbundens nära nog monopol på elitidrott, samt 
att det även där finns en betydande involvering i idrott från offent-
liga myndigheter (Bergsgard & Norberg, 2010; Bergsgard & 
Rommetvedt, 2006; Eichberg & Ibsen, 2012; Fahlén & Stenling, 
2015). Dessutom finns det till skillnad från i Danmark och Sverige 
en tämligen omfattande forskning kring anläggningar i Norge. Ka-
pitlet ska utöver att illustrera forskningsläget ses som ett sätt att be-
lysa avhandlingens relevans.  
 

Många forskare menar att den kommunala idrottspolitiken i både 
Danmark och Sverige närmast kan likställas med anläggningspolitik 
(Eichberg & Ibsen, 2012; Ibsen, 2007; Moen, 1990; Sjöblom, 2006; 
Wøllekær, 2007). Påståendet bottnar i att stora delar av den kom-
munala budgeten för idrott berör anläggningsfrågor i form av exem-
pelvis investeringar, drift och bidrag. Därför har även mycket av den 
idrottspolitiska forskningen berört just anläggningsfrågor. I linje 
med de välfärdspolitiska utgångspunkterna för det offentliga stödet 
till idrotten har forskningen om anläggningar i stor utsträckning 
kretsat kring de anläggningar som huvudsakligen utnyttjas av barn 
och ungdoms- samt breddidrotten (se bl.a. Book, 2007; Høyer-
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arenakraven en del av en förenings licensåtagande, medan så inte är 
fallet i Sverige. En konsekvens av att arenakraven ingår i licensför-
pliktelserna för de danska klubbarna är att de riskerar bli tvångs-
nedflyttade om de inte uppfyller kraven (DBU, 2015a, 2015b). 
Sanktionerna är inte lika omfattande för de svenska klubbarna. Om 
en förening inte uppfyller de anvisningar som anges i de utfärdade 
arenakraven riskerar de att få spela sina hemmamatcher på någon 
av de två reservarenor en klubb är tvungen att uppge inför varje sä-
songsstart (SvFF, 2012a, 2012b). Vanligtvis innebär detta att hem-
mamatcherna för föreningar utanför storstadsområdena måste äga 
rum på en godkänd arena i en annan kommun (SvFF, 2015b).  

 
Som motvikt till sanktioner finns dispensmöjligheter för både 
danska och svenska klubbar. I Danmark beviljas en klubb automa-
tiskt ett års dispens från arenakraven när klubben avancerar i serie-
systemet. Dispensen kan förlängas med ytterligare ett år om före-
ningen kan visa konkreta planer på att kraven kommer att uppfyllas 
framöver (DBU, 2015a, 2015b). Ett liknande regelverk finns i Sve-
rige. En klubb som vid tidpunkten för avancemanget till en högre 
division inte uppfyller kraven, kan få upp till tre års dispens, om den 
kan redogöra för en pågående eller planerad process som ska resul-
tera i att de standardiserade kraven efterföljs (SvFF, 2012a, 2012b). 
Ofta innebär denna utfästelse ett kommunalpolitiskt beslut. Grun-
den till detta är att danska och svenska kommuner i stor utsträck-
ning äger och/eller har finansierat många av elitfotbollens arenor 
(Alm, 2014; SKL, 2010). Ergo måste kommunerna anpassa sig till 
de nationella förbundens arenakrav, om de önskar ha elitfotboll i 
kommunen. Därmed blir arenakraven också ofta ett politiskt över-
vägande för kommunerna. I nästa kapitel redogörs för den tidigare 
forskningen kring idrottspolitik på kommunal nivå, och de standar-
diserade arenakravens påverkan på denna.  
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Då den kommunala idrottspolitiken i Sverige i hög grad rör sig kring 
anläggningar, ger Paul Sjöbloms (2006) avhandling en betydelsefull 
förståelse för anläggningspolitiken på lokal nivå. Denne studerar 
den svenska kommunala idrottspolitikens framväxt under 1900-ta-
let. I sin analys noterar han tre tongivande planerings- och utbygg-
nadsstrategier i relation till anläggningar: breddnings-, prestige- re-
spektive rationaliseringsstrategin. Breddningsstrategin hade ett tyd-
ligt folkrörelsemotiv och innebar kortfattat att kommunerna upp-
förde idrottsanläggningar i nya delar av kommunen, för att på så vis 
skapa ytor för idrottsaktivitet för alla invånare och möjliggöra "id-
rott åt alla”. Rationaliseringsstrategin hade som syfte att samlokali-
sera frilufts- och idrottsanläggningar för att på så vis minska kost-
naderna. Enligt Sjöblom premierade strategin både motions- och 
tävlingsidrotten. Med prestigestrategin menar han att kommunerna 
uppförde stora anläggningar med ansatsen att generera bra förut-
sättningar för de lokala elitklubbarna, såväl idrottsligt som ekono-
miskt. Prestigestrategin hade vidare ett marknadsekonomiskt motiv, 
och det fanns en tanke att den både internt och externt skulle visa 
på kommunens höga ambitioner. En liknande strategi har funnits i 
Danmark. Johnny Wøllekær (2007) hävdar i sin avhandling om den 
kommunala idrottspolitiken i Danmark att kommunernas uppfö-
rande av anläggningar kan definieras som ett moderniseringsini-
tiativ, och att flera kommunalpolitiker har använt idrotten som ett 
sätt att skapa en gemensam lokal identitet samt för att profilera 
kommunen.  
 
Gemensamt för Sjöbloms tre strategier är att de har premierat id-
rottsliga aktiviteter som organiseras inom Riksidrottsförbundet 
(RF). En motsvarande situation föreligger i Norge. Nils Asle Bergs-
gard, Stein Inge Nødland och Ørnulf Seippel (2009) menar i sin stu-
die om maktförhållanden i den lokala anläggningspolitiken i Norge, 
att politiken i stor utsträckning tagit utgång i den organiserade id-
rottens premisser. Den kommunala uppgiften har i huvudsak varit 
att bära det finansiella ansvaret. En liknande argumentation för 
Wøllekær (2007) om den kommunala idrottspolitiken i Danmark. I 
de flesta fall menar han att det inte varit kommunalpolitiker eller 
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Kruse, 2013; Iversen, 2015; Iversen & Forsberg, 2014; Moen, 1987, 
1991). Men undantag finns. En relativt ny utveckling inom den 
skandinaviska arenaforskningen är nyttokostsanalyser av kommu-
nala investeringar i elitidrottens anläggningar. Emelie Värja (2016) 
framhåller i sin studie Sports and local growth in Sweden: Is a suc-
cessful sports team good for local economic growth? att det varken 
finns några positiva effekter på tillväxten av den genomsnittliga in-
komsten eller inflyttningen i svenska kommuner som går att koppla 
till kommunal finansiell uppbackning till lokala elitidrotten, exem-
pelvis investeringar i anläggningar. Det samma gör Rasmus K. 
Storm, Frederik Thomsen och Tor Georg Jakobsen (2017) i sin stu-
die Do they make a difference? Professional team sports clubs’ ef-
fects on migration and local growth: Evidence from Denmark. De 
båda studiernas resultat är i paritet med en majoritet av den tidigare 
forskningen inom området på ett internationellt plan (se bl.a. Coates 
& Humphreys, 2003a, 2003b; Noll & Zimbalist, 1997; Schwester, 
2007; Siegfried & Zimbalist, 2000, 2006). Då det finns strukturella 
skillnader mellan Nordamerika och Skandinavien i hur samhälle och 
idrott organiseras är dock studierna av Värja (2016) och Storm et 
al. (2017) av vikt för att bredda fältet. Studiernas kvantitativa an-
greppssätt möjliggör däremot inte mer kvalitativa analyser av de lo-
kala kommunala kontexterna, eller de bakomliggande orsakerna till 
varför de enskilda kommunerna väljer att satsa offentliga medel i 
elitidrottens arenor.  
 
Andra forskare kompletterar emellertid de kvantitativa studierna, 
och har studerat enstaka fall för att tolka och förstå hur och varför 
en arena till elitidrott realiseras med kommunal medverkan (se bl.a. 
Henriksson, 2008; Paulsson, 2014; Wøllekær, 2009). Enligt dessa 
studier är den lokala kontexten särskilt viktig. Medan finansierings-
lösningar kan skilja sig åt mellan kommuner, är motiven ofta det-
samma. PR för kommunerna är där ett bärande argument, som även 
andra studier anför som förklaring till varför kommuner väljer att 
satsa offentliga medel i elitidrottens arenor (Book, 2008; Naundrup 
Olsen, 2012; Normark, 2008; Sjöblom, 2006; Wøllekær, 2007, 
2009).  
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Då den kommunala idrottspolitiken i Sverige i hög grad rör sig kring 
anläggningar, ger Paul Sjöbloms (2006) avhandling en betydelsefull 
förståelse för anläggningspolitiken på lokal nivå. Denne studerar 
den svenska kommunala idrottspolitikens framväxt under 1900-ta-
let. I sin analys noterar han tre tongivande planerings- och utbygg-
nadsstrategier i relation till anläggningar: breddnings-, prestige- re-
spektive rationaliseringsstrategin. Breddningsstrategin hade ett tyd-
ligt folkrörelsemotiv och innebar kortfattat att kommunerna upp-
förde idrottsanläggningar i nya delar av kommunen, för att på så vis 
skapa ytor för idrottsaktivitet för alla invånare och möjliggöra "id-
rott åt alla”. Rationaliseringsstrategin hade som syfte att samlokali-
sera frilufts- och idrottsanläggningar för att på så vis minska kost-
naderna. Enligt Sjöblom premierade strategin både motions- och 
tävlingsidrotten. Med prestigestrategin menar han att kommunerna 
uppförde stora anläggningar med ansatsen att generera bra förut-
sättningar för de lokala elitklubbarna, såväl idrottsligt som ekono-
miskt. Prestigestrategin hade vidare ett marknadsekonomiskt motiv, 
och det fanns en tanke att den både internt och externt skulle visa 
på kommunens höga ambitioner. En liknande strategi har funnits i 
Danmark. Johnny Wøllekær (2007) hävdar i sin avhandling om den 
kommunala idrottspolitiken i Danmark att kommunernas uppfö-
rande av anläggningar kan definieras som ett moderniseringsini-
tiativ, och att flera kommunalpolitiker har använt idrotten som ett 
sätt att skapa en gemensam lokal identitet samt för att profilera 
kommunen.  
 
Gemensamt för Sjöbloms tre strategier är att de har premierat id-
rottsliga aktiviteter som organiseras inom Riksidrottsförbundet 
(RF). En motsvarande situation föreligger i Norge. Nils Asle Bergs-
gard, Stein Inge Nødland och Ørnulf Seippel (2009) menar i sin stu-
die om maktförhållanden i den lokala anläggningspolitiken i Norge, 
att politiken i stor utsträckning tagit utgång i den organiserade id-
rottens premisser. Den kommunala uppgiften har i huvudsak varit 
att bära det finansiella ansvaret. En liknande argumentation för 
Wøllekær (2007) om den kommunala idrottspolitiken i Danmark. I 
de flesta fall menar han att det inte varit kommunalpolitiker eller 
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dardiseringarnas betydelse i en tid när diskussionen om mål, intres-
sen och styrningslogiker har intensifierats. Dessutom har både Sjö-
bloms och Wøllekærs avhandlingar tillika en tonvikt på empiri sna-
rare än teori, med följden att det i hög grad fortfarande saknas en 
mer institutionell teoretisk förståelse av den kommunala idrottspo-
litiken i relation till elitidrottens arenakrav. Här kan även denna av-
handling bidra till att fältet utvecklas. De teoretiska utgångspunk-
terna presenteras i kapitel 4.  

 
De standardiserade arenakravens inflytande 
Ett centralt tema i den skandinaviska forskningen om kommunal id-
rottspolitik är de standardiserade arenakraven och deras inflytande 
över anläggningspolitiken. Tangen (2011) belyser idrottens påver-
kan och påpekar att den organiserade idrottens krav och standarder 
utgjort normen för hur en anläggning ska vara utformad. I en studie 
av Sjöblom (2015) påvisas även idrottens och framför allt elitidrot-
tens inflytande. I studien betonar SKL och Idrottsförvaltningen i 
Stockholms stad att specialförbunden genom de standardiserade 
arenakraven styr den kommunala anläggningsutvecklingen. Situat-
ionen bekräftas från centralt håll, där RF är eniga i att stora förbund 
och klubbar historiskt sett och fortfarande ställer stora krav och har 
ett inflytande över anläggningarnas utformande. En liknande situat-
ion återfinns i Danmark. Rafoss och Troelsen (2010) menar där att 
dansk idrottspolitik kännetecknas av att anläggningar i hög grad ut-
gått från de standardiserade arenakraven från respektive förbund. 
Även Bergsgard, Nødland och Seippel (2009) pekar på förbunden 
som betydande aktörer i förhållande till anläggningar i Norge, men 
menar samtidigt att det är skillnad mellan olika förbund och de re-
surser dessa har möjlighet att sätta in.  
 
Tidigare studier visar i detta hänseende att i huvudsak fotbollen varit 
framgångsrik i att få sina krav och önskemål uppfyllda (Henriksson, 
2008; Nenseth, 2009; Rafoss & Breivik, 2012; Rafoss & Tangen, 
2009; Sjöblom, 2006; Sjöblom & Fahlén, 2010; Wøllekær, 2009). 
Mathias Henriksson (2008) visar exempelvis i en studie om reali-
seringen av arenor för allsvenska herrklubbar, att de lokala klub-
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tjänstemän i förvaltningen som formulerat den kommunala anlägg-
ningspolitiken. I stället drev den lokala idrotten i hög grad anlägg-
ningsfrågor och medverkade till att de kom upp på den politiska 
dagordningen.  
 
Samarbetet mellan kommunerna och den organiserade idrotten på 
lokal nivå har varit tät. Sjöblom (2006) benämner relationen mellan 
kommunerna och den organiserade idrotten som institutionaliserad, 
där ett icke-formulerat samhällskontrakt har varit styrande. Kon-
traktet innefattar både rättigheter och skyldigheter för såväl kom-
munerna som föreningarna. Den lokala idrotten har enligt honom 
kunnat räkna med offentliga medel och att kommunen uppfört an-
läggningar som uppfyllt idrottens behov i det fall idrotten på lokal 
nivå utifrån ett kommunalpolitiskt perspektiv, organiserade idrotten 
på ett tillfredsställande vis. Vidare menar han att kommunen påver-
kat den lokala idrottspolitiken endast genom att bidra med direkt 
och indirekt stöd till idrotten. Kommunerna har följaktligen inte för-
sökt styra den lokala idrotten genom att påverka vad de offentliga 
medlen gått till. Inte heller har det varit tal om att de skulle utöva 
ett inflytande på vilken riktning idrotten skulle ta. Således har idrot-
ten enligt Sjöblom haft utrymme att styra utvecklingen och föränd-
ringen av arenalandskapet. En liknande situation återfinns i Dan-
mark där kommunpolitiker också gett idrotten ett stort utrymme. På 
så vis har idrotten delvis kunnat behålla en form av autonomi och 
självreglering samtidigt som de erhållit ekonomisk uppbackning från 
kommunerna (Wøllekær, 2007). 
 
Sjöbloms (2006) och Wøllekærs (2007) avhandlingar är omfattande 
och viktiga studier av dansk och svensk kommunal idrottspolitik, 
som skapar en förståelse till varför den lokala idrottspolitiken ser ut 
som den gör. Samtidigt återstår mer forskning att göra. Båda avslu-
tar sina studier innan de alltmer kommersialiserade arenakraven 
från de danska respektive svenska fotbollförbunden träder i kraft 
under 2000-talet. Läget skapar en lucka mellan det som en gång var 
och det som är i dag. Denna avhandling avser att bidra med kunskap 
som fyller forskningsluckan om kommunal idrottspolitik och stan-
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dardiseringarnas betydelse i en tid när diskussionen om mål, intres-
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rare än teori, med följden att det i hög grad fortfarande saknas en 
mer institutionell teoretisk förståelse av den kommunala idrottspo-
litiken i relation till elitidrottens arenakrav. Här kan även denna av-
handling bidra till att fältet utvecklas. De teoretiska utgångspunk-
terna presenteras i kapitel 4.  
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Ett centralt tema i den skandinaviska forskningen om kommunal id-
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av Sjöblom (2015) påvisas även idrottens och framför allt elitidrot-
tens inflytande. I studien betonar SKL och Idrottsförvaltningen i 
Stockholms stad att specialförbunden genom de standardiserade 
arenakraven styr den kommunala anläggningsutvecklingen. Situat-
ionen bekräftas från centralt håll, där RF är eniga i att stora förbund 
och klubbar historiskt sett och fortfarande ställer stora krav och har 
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ion återfinns i Danmark. Rafoss och Troelsen (2010) menar där att 
dansk idrottspolitik kännetecknas av att anläggningar i hög grad ut-
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Även Bergsgard, Nødland och Seippel (2009) pekar på förbunden 
som betydande aktörer i förhållande till anläggningar i Norge, men 
menar samtidigt att det är skillnad mellan olika förbund och de re-
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sportsligt var kvalificerade till. Stockholms stad har gjort motsva-
rande investeringar för att Grimsta IP skulle uppfylla kraven för all-
svenskt spel (Sjöblom, 2015). Undantag finns dock och standardise-
ringarna har inte alltid föranlett en anpassning. Rafoss (2009b) lyf-
ter till exempel hur den norska klubben Raufoss blev tvångsdegra-
derad från den näst bästa divisionen när de saknade en arena som 
motsvarade Norges Fotballforbunds (NFF) krav jämte godkända 
planer på att uppföra en ny arena.  
 
Trots att standardiseringarna inte alltid blir implementerade är deras 
påverkan på politiska processer påtaglig. Gottfried Heinzerling och 
Hilmar Rommetvedts (2007) studie om processen bakom renove-
ringen av Bislett i Oslo illustrerar detta. Arenakrav från såväl Inter-
nationella friidrottsförbundet (IAAF) som NFF låg till grund för var-
för frågan om en modernisering av anläggningen kom upp på dag-
ordningen. Forskarparet visar även genom fallet av en ny fotbollsa-
rena i Stavanger, att nationella och kontinentala förbunds arenakrav 
har en påverkan på den kommunala idrottspolitiken. I det förekom 
det en anpassning från de kommunala aktörernas sida till de krav 
europeiska fotbollsfederationen (UEFA) uppställer för deltagande i 
någon av de klubblagsturneringar organisationen arrangerar. Studi-
erna återger väl hur förbunden på ett internationellt, kontinentalt 
och nationellt plan via de standardiserade arenakraven är med och 
påverkar den lokala idrottspolitiken.  
 
Trots att tidigare studier framvisat att de standardiserade arenakra-
ven har en påverkan på politiken är den gemensamma nämnaren för 
ovan omtalade studier likafullt att förbunden inte uppvisar något 
större ekonomiskt ansvar för finansieringen eller implementeringen 
av kraven i fråga. I stället väljer de att överlämna finansieringen till 
andra aktörer, däribland det offentliga (Alm, 2014; SKL, 2010). Att 
förbunden i stor utsträckning delegerar finansieringen är något som 
även explicit framkommer i de dokument där arenakraven står an-
givna (se bl.a. UEFA, 2013). Utöver ett ekonomiskt ansvarstagande 
har tidigare studier även visat en växande diskrepans mellan de stan-
dardiserade arenakraven och lokala behov (Goksøyr, 1996a; 
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barna haft ett betydande inflytande, då kommuner valt att ta ett fi-
nansiellt åtagande i elitfotbollens arenor, oavsett om det rört sig om 
en direkt investering eller som långivare. Sjöblom (2006) menar att 
kommunernas idrottspolitiska agerande och icke-agerande gynnat 
de lokala storklubbarna. I förhållande till anläggningar är det pri-
märt herrlagen i de stora lagsporterna såsom fotboll och ishockey 
som nått fördel av situationen. En liknande bedömning gör 
Wøllekær (2009) i sin studie av Odense kommuns idrottspolitiska 
kursändring. I fråga om anläggningar gynnades även där elitidrotten 
av den förändrade kommunala idrottspolitiken, särskilt det främsta 
herrlaget i fotboll, OB. Vibeke Nenseth (2009) menar att fotbollens 
argument har tagits för givna och att dess representanter lyckats 
skapa en form för diskursiv hegemoni där de fått sina argument att 
verka vara mer legitima än andra idrotters. Därutöver hävdar Nen-
seth att fotbollen fått sina önskemål realiserade närmast utan dis-
kussion i kommunen, vilket hon karaktäriserar som en form av pas-
siv makt.  
 
Förbundens passiva makt och möjlighet att styra genom de standar-
diserade arenakraven behandlas implicit i Kerstin Sahlin-Anderssons 
(1989) studie om förverkligandet av multiarenan Globen i Stock-
holm. När Stockholms stad initierade processen att uppföra en ny 
ishockeyarena, var de dåvarande kraven från Internationella ishock-
eyförbundet (IIHF) för att arrangera ett VM av stor betydelse. 
Ishockeyarenan Hovet låg inte i linje med kraven från IIHF, med 
följden att uppförandet av en ny arena aktualiserades och sedermera 
invigdes 1989. Förbundens anläggningskrav har också en framskju-
ten roll i Wøllekærs (2009) nyss nämnda studie. Han tillägger att 
bland annat DBU:s arenakrav påverkade kommunen i deras val att 
satsa offentliga medel i en arena till den alltmer kommersialiserade 
och professionaliserade klubben OB.  
 
Elitfotbollens standardiserade arenakravs inflytande på kommunala 
beslut uppmärksammas även av Andersson (2016). Degerfors och 
Södertälje kommun investerade som ett led i anpassningen till kra-
ven från SvFF, mellan 25 och 40 miljoner kronor för att de lokala 
herrlagen skulle kunna spela kvar i kommunen i den division de 
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sportsligt var kvalificerade till. Stockholms stad har gjort motsva-
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ringarna har inte alltid föranlett en anpassning. Rafoss (2009b) lyf-
ter till exempel hur den norska klubben Raufoss blev tvångsdegra-
derad från den näst bästa divisionen när de saknade en arena som 
motsvarade Norges Fotballforbunds (NFF) krav jämte godkända 
planer på att uppföra en ny arena.  
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påverkan på politiska processer påtaglig. Gottfried Heinzerling och 
Hilmar Rommetvedts (2007) studie om processen bakom renove-
ringen av Bislett i Oslo illustrerar detta. Arenakrav från såväl Inter-
nationella friidrottsförbundet (IAAF) som NFF låg till grund för var-
för frågan om en modernisering av anläggningen kom upp på dag-
ordningen. Forskarparet visar även genom fallet av en ny fotbollsa-
rena i Stavanger, att nationella och kontinentala förbunds arenakrav 
har en påverkan på den kommunala idrottspolitiken. I det förekom 
det en anpassning från de kommunala aktörernas sida till de krav 
europeiska fotbollsfederationen (UEFA) uppställer för deltagande i 
någon av de klubblagsturneringar organisationen arrangerar. Studi-
erna återger väl hur förbunden på ett internationellt, kontinentalt 
och nationellt plan via de standardiserade arenakraven är med och 
påverkar den lokala idrottspolitiken.  
 
Trots att tidigare studier framvisat att de standardiserade arenakra-
ven har en påverkan på politiken är den gemensamma nämnaren för 
ovan omtalade studier likafullt att förbunden inte uppvisar något 
större ekonomiskt ansvar för finansieringen eller implementeringen 
av kraven i fråga. I stället väljer de att överlämna finansieringen till 
andra aktörer, däribland det offentliga (Alm, 2014; SKL, 2010). Att 
förbunden i stor utsträckning delegerar finansieringen är något som 
även explicit framkommer i de dokument där arenakraven står an-
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har tidigare studier även visat en växande diskrepans mellan de stan-
dardiserade arenakraven och lokala behov (Goksøyr, 1996a; 
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sällan mött motstånd eller alternativ. Kraven har tvärtom accepte-
rats av offentliga myndigheter (Tangen, 2004b). Ett liknande reso-
nemang har Fahlén och Sjöblom (2008), som framhåller att: 

 
Föreningsidrottens önskemål och krav när det gäller anvisningar 
för utformningen av ytor och faciliteter tenderar att fungera 
närmast som ett tolkningsföreträde. Allmänhet, fritidsförvalt-

ning och politiker har i den diskussionen ofta ingen bestämd upp-
fattning, åtminstone inte lika stark som föreningsidrotten. Brist 
på kunskap och motargument samverkar därmed på ett sätt som 

premierar grenspecifika behov, uppbackade av internationella re-
gelverk, snarare än kommuninvånarnas behov. (Fahlén & Sjö-
blom, 2008, s. 37)  

 
Det är mot denna bakgrund och kommunala företrädares agerande 
och reagerande i relation till elitfotbollens standardiserade arena-
krav följande studie ska ses. Hur kan vi förstå elitfotbollens infly-
tande på den kommunala idrottspolitiken? Vilka handlingsalterna-
tiv har kommunala aktörer i mötet med elitfotbollens standardise-
rade arenakrav? Varför agerar kommunala aktörer som de gör? 

 
I följande kapitel presenteras de teoretiska och analytiska utgångs-
punkter vilka avhandlingens analyser baseras på.   
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Tangen, 2007). Goksøyr (1996b) menar att bristen på överensstäm-
melse bottnar i att elitidrottens krav har fått styra. Att kraven givits 
en företrädesrätt har främjat en sportifieringslogik, även då elitid-
rottens intressen inte varit förenliga med offentliga mål och behov. I 
förlängningen har detta inneburit att elitidrottens anläggningsbehov 
skett på bekostnad av breddidrotten och det välfärdspolitiska målet 
om "idrott åt alla” (Bergsgard, 2017; Goksøyr, 1996a; Rafoss & 
Troelsen, 2010). Vidare menar Rafoss och Troelsen (2010) att de 
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haft en inverkan såväl inom, som utanför den organiserade idrotten.  

 

Samtliga här genomgångna studier visar att nationella och internat-
ionella förbund via de standardiserade arenakraven har ett infly-
tande över den lokala idrottspolitiken. Standardiseringarnas påver-
kan belyses av dem på ett övergripande plan, men ofta i förbigående, 
med effekten att deras betydelse och påverkan på lokala politiska 
processer tenderar att falla i skymundan. Det är min förhoppning 
att denna avhandling ska bidra till en ökad förståelse för de standar-
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att den skandinaviska eli-
tidrotten, och framför allt de stora lagidrotterna, varit framgångs-
rika i att få sina anläggningskrav och önskemål uppfyllda och finan-
sierade av kommunerna. I hög grad beror detta på att den offentliga 
sfären intagit en passiv roll i idrottspolitiken, och låtit elitidrottens 
intressen styra (Goksøyr, 1996b; Rafoss, 2009a; Sjöblom, 2006). 
Rafoss och Troelsen (2010) anser att det sällan rests frågor om hur 
offentliga medel spenderats på arenor. Politiken har således varit 
teknisk och styrd av kraven snarare än ideologisk, där elitidrottens 
standardiserade arenakrav utgjort en styrande princip. Sjöblom 
(2015) påpekar att den kommunala idrottspolitiken varit mer reak-
tiv än aktiv på så sätt att kommuner valt att handla och agera utifrån 
andra aktörers önskemål och krav och inte fört en egen politik. 
Tangen (2007) tillägger att idrottens makt i anläggningspolitiken 
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sällan mött motstånd eller alternativ. Kraven har tvärtom accepte-
rats av offentliga myndigheter (Tangen, 2004b). Ett liknande reso-
nemang har Fahlén och Sjöblom (2008), som framhåller att: 

 
Föreningsidrottens önskemål och krav när det gäller anvisningar 
för utformningen av ytor och faciliteter tenderar att fungera 
närmast som ett tolkningsföreträde. Allmänhet, fritidsförvalt-

ning och politiker har i den diskussionen ofta ingen bestämd upp-
fattning, åtminstone inte lika stark som föreningsidrotten. Brist 
på kunskap och motargument samverkar därmed på ett sätt som 

premierar grenspecifika behov, uppbackade av internationella re-
gelverk, snarare än kommuninvånarnas behov. (Fahlén & Sjö-
blom, 2008, s. 37)  

 
Det är mot denna bakgrund och kommunala företrädares agerande 
och reagerande i relation till elitfotbollens standardiserade arena-
krav följande studie ska ses. Hur kan vi förstå elitfotbollens infly-
tande på den kommunala idrottspolitiken? Vilka handlingsalterna-
tiv har kommunala aktörer i mötet med elitfotbollens standardise-
rade arenakrav? Varför agerar kommunala aktörer som de gör? 

 
I följande kapitel presenteras de teoretiska och analytiska utgångs-
punkter vilka avhandlingens analyser baseras på.   
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Men ansatsen handlar inte enbart om hur organisationer förhåller 
sig till och påverkas av sin omgivning, utan inbegriper även hur de 
påverkar sin omgivning (Eriksson-Zetterquist, 2009). Patrik Hall 
och Karl Löfgren (2006) menar att politiken inte äger rum i ett tom-
rum utan är präglad av en viss institutionell historia. Vidare fram-
häver de att institutionella faktorer både har en begränsande och 
möjliggörande roll för aktörers handlande. 
 
Begreppet standard är ett exempel på en institutionell regel som kan 
påverka beteende och handlande i organisationer, och det innehar 
en framskjuten roll i det teoretiska ramverket i avhandlingen. Som 
påvisades i förra kapitlet har de standardiserade arenakraven spelat 
en roll i styrandet och regleringen av den kommunala anläggnings-
politiken. Emellertid har standarder hittills endast benämnts som en 
del av idrottens sportifieringsprocess och i kontexten hur standarder 
för anläggningar förändrats sedan den moderna idrotten etablera-
des. Därför ska det nedan utvecklas hur arenakraven genom det in-
stitutionella begreppet standard kan teoretiseras. Vidare motiveras 
varför de standardiserade arenakraven ska ses som en del av en 
struktur.  
 

Nils Brunsson och Bengt Jacobsson (2015c) menar att standarder är 
en form av institutionell reglering. Regleringen tar sig uttryck på så 
vis att en standard syftar till att styra hur en aktör ska agera i en 
specifik situation. Bland annat kan en standard användas som ett 
medel för att skapa likriktning och samordning (Brunsson & 
Jacobsson, 2015b; Gustafsson, 2016; Tamm Hallström, 2000). 
Standardisering som ett sätt att styra och reglera har fått ett ökat 
inflytande i samhället (Brunsson & Jacobsson, 2015b; Jacobsson, 
1993; Tamm Hallström, 2004). Ett exempel är styrningen och regle-
ringen inom Europeiska unionen (EU). Sedan 1980-talet har EU, i 
stället för att utforma egna direktiv och regler, hänvisat till standar-
der eller föreslagit att nya sådana ska utformas som ett sätt styra och 
reglera inom områden där EU har inflytande (Brunsson & 
Jacobsson, 2015b). Som en konsekvens har regleringen på många 
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I föregående kapitel belystes med hjälp av tidigare forskning att eli-
tidrotten generellt – och via de standardiserade arenakraven speci-
fikt – haft ett inflytande över den kommunala idrottspolitiken. I av-
handlingens syfte att ur ett institutionellt perspektiv tolka och förstå 
kommunala aktörers agerande gentemot elitfotbollens standardise-
rade arenakrav, finns en tanke om att såväl aktörer som strukturer 
har en påverkan på den kommunala idrottspolitiken. Med inspirat-
ion från bland annat arenaforskarna Kevin J. Delaney och Rick Eck-
stein (2003, 2006, 2007) utgår jag ifrån det ontologiska antagandet 
att den samhälleliga verkligheten består och drivs av både strukturer 
och aktörer i ett komplext samspel. Aktör-strukturperspektivet bru-
kar benämnas som en kontextuell teori. Centralt i denna ansats är 
att det alltid råder en växelverkan mellan aktörer och strukturer i 
betydelsen att aktörers handlande både lägger grunden för, och på-
verkas av strukturer i en oändlig process (Danermark, Ekström, 
Jakobsen, & Karlsson, 2003; Giddens, 1984; Lundquist, 1987; 
Rothstein, 1988; Rundqvist, 1998).  
 

Utifrån tanken om aktör-struktur har jag i mitt teoretiska ramverk 
valt att göra avstamp i institutionella begrepp och modeller för att 
besvara avhandlingens syfte och frågeställningar. Institution är ett 
mångfacetterat begrepp, som vanligtvis används för att beskriva så-
väl idéer och handlingsmönster som formella regler (Brunsson & 
Jacobsson, 2005). Med institution eller institutionell ansats avses i 
denna avhandling hur beteende och handlande i organisationer föl-
jer det som tas för givet i form av bland annat formella och infor-
mella regler, normer, rutiner, traditioner, sedvänjor och organisat-
ionsformer (Eriksson-Zetterquist, 2009; Hall & Löfgren, 2006). 
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samma sätt som ISO genom standarden 20121 i stor utsträckning 
har makt att definiera vad ett hållbart evenemang är, har idrotten 
genom sitt standardiserade regelverk för arenor haft makt att defi-
niera vad en anläggning är (Goksøyr, 1996b; Rafoss, 2009a; 
Tangen, 2011). 
 
Även om det föreligger en definitionsmakt i en standardisering är 
implementeringen av en standard ytterst frivillig (Brunsson & 
Jacobsson, 2015b; Gustafsson, 2016; Tamm Hallström, 2000, 
2004). Det frivilliga inslaget för en mottagare vid en implementering 
bidrar till att en standard kan ses som en form av mjuk reglering, då 
det inte förekommer explicita tvingande inslag om en aktör inte an-
passar sig till en utfärdad standard (Djelic & Sahlin-Andersson, 
2008; Jacobsson, Mörth, & Sahlin-Andersson, 2004; Mörth, 2004). 
I detta avseende skiljer sig standarder från hård reglering, som ex-
empelvis direktiv och lagar: regler som är tvingande i det att de har 
explicita sanktioner knutna till sig (Brunsson & Jacobsson, 2015b; 
Gustafsson, 2016).  

 
Icke desto mindre är gränsen mellan hård och mjuk reglering inte 
alltid tydlig. Brunsson och Jacobsson (2015b) understryker att det 
empiriskt kan vara problematiskt att skilja mellan olika former av 
styrning som direktiv, standarder och normer. Standarder kan i 
olika utsträckning överensstämma med etablerade normer och prak-
tiker samt övergå i direktiv. Dessutom kan de aktörer som utfärdar 
standarder i varierande grad inneha begränsad eller betydande auk-
toritet. Lagstiftning kan i sin tur ge upphov till betydande utrymme 
för tolkning, vilket medför att den har likheter med mjuk reglering 
(Jacobsson et al., 2004). Den otydliga gränsen får även konsekvenser 
för standarder. Trots att de i teorin är frivilliga och att organisat-
ioner som utfärdar dem ofta betonar det faktum, är frivilligheten 
begränsad. Standarder är endast i undantagsfall helt frivilliga, och 
många aktörer uppfattar det som nödvändigt att följa standarder. 
Följaktligen handlar efterlevnaden av en standard sällan om helt fria 
val (Tamm Hallström, 2000, 2004). 
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områden inom EU överlåtits till europeiska standardiseringsorgani-
sationer (Jacobsson, 1993). Därmed har regleringen och styrningen 
inom vissa områden privatiserats, eller sker numera i större utsträck-
ning än förut i växelspel mellan offentliga och privata aktörer 
(Jacobsson & Sundström, 2013). International Organization for 
Standardization (ISO) är ett exempel på en organisation som utveck-
lar standarder. Den utvecklar standarder inom bland annat ekonomi 
och miljö, i syfte att underlätta handel samt sprida innovation. Or-
ganisationen har utvecklat över 21 000 standarder (ISO, 2017). 
Bland dem återfinns standarden ISO 20121 för hållbara evenemang. 
Standarden syftar till att vara ett redskap för alla intressenter i relat-
ion till ett specifikt evenemang att kunna agera i linje med de tre 
dimensionerna av hållbarhetsperspektivet (ISO, 2012). 

 
Medan begreppet standard är den institutionella regeln som före-
skriver hur något ska vara, är standardisering det aktiva handlandet 
för när en standard skapas och utformas. Stefan Timmermans och 
Steven Epstein (2010) definierar skapandet och utformandet av en 
standard som: 
 

[…] a process of constructing uniformities across time and space, 
through the generation of agreed-upon rules. (Timmermans & 

Epstein, 2010, s. 71) 
 
I teorin kan vilken aktör som helst skapa och utveckla en standard 
(Brunsson, Rasche, & Seidl, 2012; Timmermans & Epstein, 2010). 
Två olika syften – båda innefattande en form av styrning – kan fin-
nas i förhållande till utvecklandet. Standardisera genom organise-
ring eller organisera genom standardisering. I det förstnämnda ex-
emplet är syftet en strävan från utfärdaren att definiera och sprida 
specifika standarder, likt ISO. I förhållande till det sistnämnda är 
syftet med utfärdandet att organisera en verksamhet (Ahrne, 
Brunsson, & Garsten, 2015), såsom den organiserade idrotten. Stan-
dardisering som metod har medverkat till att organisera, samordna, 
reglera och likrikta idrotten alltsedan den gått från traditionell med 
lokala variationer, till modern med ett standardiserat regelverk (jfr. 
Dunning, 1973; Dunning & Sheard, 2005; Yttergren, 1996). På 
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som en standard. Kommunerna har i sin roll som arenaägare och 
mottagare av de standardiserade arenakraven i teorin ett fritt val att 
implementera kraven eller ej. Det finns således inte ett tydligt uttryck 
av auktoritet mellan förbund som utfärdare och kommuner som 
mottagare. Förbunden har formellt sett inga sanktionsmöjligheter 
mot kommunerna, och kan följaktligen inte tvinga dem att följa kra-
ven. I teorin måste därför förbundet använda sig av andra påver-
kansmedel än käppar för att kommunerna ska följa kraven.  
 

Den institutionella relationen mellan kommunerna och idrotten bil-
dar tillsammans med de standardiserade arenakraven vad som skulle 
kunna liknas vid en struktur. Lennart Lundquist (1984, 1987) me-
nar att en samhällsstruktur är mönster i relationen mellan aktörer. 
Bo Rothstein (2010) tar en likartad utgångspunkt och framhåller att 
kopplingar mellan aktörer kan utgöra en struktur för en enskild ak-
tör. Mönstren i samhällsstrukturerna kommer enligt Lundquist 
(1984, 1987) till uttryck via aktiviteter och idéer i form av exempel-
vis institutioner, myter, relationer, rutiner och regler, tillsammans 
med aktörernas relevanta resurser. Vidare pekar han på att sam-
hällsstrukturer i stor utsträckning utgör det samlade tidigare beteen-
det inom strukturen. Rothstein (2010) har en liknande uppfattning 
och definierar struktur som: 
 

Struktur ska här förstås som det sammanhang av ”regelbundna 

mönster” som omger aktörer. Dessa mönster kan bestå av regler 
och resurser organiserade i sociala system av praktiker, vilka har 
någon form av historisk varaktighet. (Rothstein, 2010, s. 32) 

 
Utifrån ett aktör-strukturperspektiv kan samhällsstrukturer konse-
kvent ses som ett resultat av människors avsedda och oavsedda 
handlingar, eftersom de medverkar till att skapa, bibehålla, förändra 
och förstöra strukturer (Lundquist, 1984, 1987, Rothstein, 1988, 
2010). Agerandet och beteendet inom ramen för den institutionella 
relationen mellan elitfotbollen och kommunerna ska i avhandlingen 
ses som avsedda och oavsedda handlingar som resulterat i att en 
struktur har uppstått. Elitfotbollens standardiserade arenakrav kan 
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Arenakrav som direktiv och standard 
Utöver att det empiriskt kan vara problematiskt att skilja mellan 
olika former av styrning, kan en regel mottas på olika sätt beroende 
på vem som är mottagare. Ett exempel på detta är elitfotbollen, där 
arenakraven både kan tolkas som direktiv och standard. Olikhet-
erna i mottagandet har sin bakgrund i en institutionell relation.   

 
Både Sjöblom (2006) och Wøllekær (2007) lyfter i sina avhandlingar 
att en institutionell relation mellan kommunerna och den organise-
rade idrotten intensifierades efter andra världskriget. Jämte andra 
institutionella relationer har beteendet och handlandet i relationen 
mellan kommunerna och idrotten präglats av såväl formella som in-
formella regler. I enlighet med det Hall och Löfgren (2006) anför 
äger således den kommunala idrottspolitiken inte rum i ett tomrum, 
utan har formats av en viss institutionell historia. En institutionell 
historia som har medverkat till att kommunerna i hög grad finansi-
erat anläggningar utifrån idrottens krav och önskemål. Ur ett in-
stitutionellt och idrottspolitiskt perspektiv får den institutionella re-
lationen och det fortsatt stora kommunala ägandet av elitfotbollens 
anläggningar konsekvenser för utfärdandet och mottagandet av 
arenakraven.  

 
I mötet med den kommunala kontexten tar elitfotbollens arenakrav 
därmed, kopplad till den institutionella relationen, formen av såväl 
direktiv som standard. Utifrån en klubbs synvinkel är kraven att be-
trakta som ett direktiv och följaktligen en form av hård reglering. 
Kraven är av respektive förbund skriftligt utfärdade regler där det 
föreligger tillknutna sanktionsmöjligheter mot klubbarna om ställda 
krav inte efterföljs. Sanktionerna ska ses som en form av "käpp”. 
Käppen är ett styrningsinstrument som genom reglering används av 
en avsändare för att påverka en aktör att agera i en viss riktning 
(Hall & Löfgren, 2006). På köpet ligger kraven i linje med definit-
ionen av direktiv, såtillvida att det finns en form av auktoritet och 
makt i relationen mellan de som utfärdar och de som mottar kraven 
(Brunsson & Jacobsson, 2015b). Maktbalansen mellan utfärdare 
och mottagare är alltså tydlig. Den är dock från ett kommunalt per-
spektiv inte lika explicit och arenakraven är där snarare att betrakta 
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rad handlingsalternativ och möjligheter att agera annorlunda. Lun-
dquist (1984) uppmärksammar i sammanhanget begreppet ak-
törsautonomi, där graden av autonomi vid varje situation sätts be-
roende på relationen mellan aktörernas egenskaper och strukturer-
nas sammansättning. Brunsson och Jacobsson (2015a) är inne på en 
liknande linje och poängterar att en mottagare av en standard måste 
kunna välja om den ska implementeras eller ej, men betonar samti-
digt en eventuell standardanpassning beror på mottagarens identitet 
och situation. En aktörs handlingsutrymme påverkas i sin tur av 
strukturer vilka har en inverkan på, eller legitimerar beteenden och 
markerar gränser för vilka idéer som är möjliga att realisera (Hall & 
Löfgren, 2006; Lundquist, 1984, 1987). Hall och Löfgren (2006) 
menar exempelvis att det finns institutionella begränsningar för vad 
som är möjligt att förändra och reformera. Lundquist (1984) fram-
håller i relation till vad Hall och Löfgren kallar institutionella be-
gräsningar att det inom strukturer finns tvingande och möjliga hand-
lingar. Tvingande handlingar är nödvändiga för att ett system ska 
kunna upprätthållas. Enligt honom måste dominerande aktörer i ett 
system handla så att de fundamentala strukturerna i ett system inte 
motarbetas. Tvånget i de tvingande handlingarna består i att det i 
strukturerna kan finnas faktorer som resulterar i att aktörer agerar 
i en önskad riktning. Han lyfter dock fram två orsaker till att det 
kan existera handlingar som inte genererar ett oumbärligt stöd till 
etablerade strukturer. För det första kan det vara ett resultat av att 
aktörerna inte har en helhetsbild av strukturerna och effekterna av 
sina handlingar, det oavsedda. För det andra kan det finnas aktörer 
som på ett medvetet vis agerar i en viss riktning för att förändra 
samhällsstrukturerna, det avsedda.   

 
Strategiska svar på institutionella krav 
Tidigare forskning har påvisat att kommuner i stor utsträckning har 
uppfört kommunala idrottsanläggningar efter den organiserade id-
rottens krav och önskemål (se bl.a. Goksøyr, 1996a; Sjöblom, 2006; 
Wøllekær, 2007). De nya standardiserade arenakraven har däremot 
stött på kommunalt motstånd, och företrädare för kommunerna har 
upplevt att kraven inte harmonierar med lokala behov. Albert O. 
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i och med det också ses som en del av de regelbundna mönster samt 
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I aktör-strukturansatsen finns en växelverkan mellan aktör och 
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och förmåga till handling (Lundquist, 1984; Rothstein, 2010). 
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strukturer som gränssättande. Han påpekar även att aktörer har en 
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dquist (1984) uppmärksammar i sammanhanget begreppet ak-
törsautonomi, där graden av autonomi vid varje situation sätts be-
roende på relationen mellan aktörernas egenskaper och strukturer-
nas sammansättning. Brunsson och Jacobsson (2015a) är inne på en 
liknande linje och poängterar att en mottagare av en standard måste 
kunna välja om den ska implementeras eller ej, men betonar samti-
digt en eventuell standardanpassning beror på mottagarens identitet 
och situation. En aktörs handlingsutrymme påverkas i sin tur av 
strukturer vilka har en inverkan på, eller legitimerar beteenden och 
markerar gränser för vilka idéer som är möjliga att realisera (Hall & 
Löfgren, 2006; Lundquist, 1984, 1987). Hall och Löfgren (2006) 
menar exempelvis att det finns institutionella begränsningar för vad 
som är möjligt att förändra och reformera. Lundquist (1984) fram-
håller i relation till vad Hall och Löfgren kallar institutionella be-
gräsningar att det inom strukturer finns tvingande och möjliga hand-
lingar. Tvingande handlingar är nödvändiga för att ett system ska 
kunna upprätthållas. Enligt honom måste dominerande aktörer i ett 
system handla så att de fundamentala strukturerna i ett system inte 
motarbetas. Tvånget i de tvingande handlingarna består i att det i 
strukturerna kan finnas faktorer som resulterar i att aktörer agerar 
i en önskad riktning. Han lyfter dock fram två orsaker till att det 
kan existera handlingar som inte genererar ett oumbärligt stöd till 
etablerade strukturer. För det första kan det vara ett resultat av att 
aktörerna inte har en helhetsbild av strukturerna och effekterna av 
sina handlingar, det oavsedda. För det andra kan det finnas aktörer 
som på ett medvetet vis agerar i en viss riktning för att förändra 
samhällsstrukturerna, det avsedda.   

 
Strategiska svar på institutionella krav 
Tidigare forskning har påvisat att kommuner i stor utsträckning har 
uppfört kommunala idrottsanläggningar efter den organiserade id-
rottens krav och önskemål (se bl.a. Goksøyr, 1996a; Sjöblom, 2006; 
Wøllekær, 2007). De nya standardiserade arenakraven har däremot 
stött på kommunalt motstånd, och företrädare för kommunerna har 
upplevt att kraven inte harmonierar med lokala behov. Albert O. 



46

 

47 
 

arenakraven, och hur dessa ihop med en institutionell relation for-
mar en struktur där kommunerna, förbunden och de lokala klub-
barna befinner sig. De olika strategierna ska således illustrera kom-
munala företrädares handlande i mötet med kraven, där de passiva 
strategierna medverkar till ett bibehållande av strukturerna medan 
ett mer aktivt och strategiskt handlande syftar till att förändra eller 
till och med förstöra strukturerna.  
 
Tabell 4.1 Strategiska svar på institutionella processer 
Strategier Taktiker Exempel 
 

Anpassning 

Vana Följer osynliga, förgivettagna regler eller  

normer. 

Imitera Imiterar institutionella mönster. 

Efterleva Lyder regler och accepterar normer. 

 

Kompromiss 

Balansera Balanserar förväntningarna från flera  

aktörer. 

Försona Blidkar och tillmötesgår institutionella inslag. 

Förhandla Förhandlar med institutionella intressenter. 

 

Undvikande 

Dölja Döljer bristande överenskommelse. 

Dämpa Lösgör institutionella bindningar. 

Flykt Ändrar mål, aktiviteter eller fält. 

 

Trots 

Avfärda Ignorerar explicita normer och värderingar. 

Bestrida Bestrider regler och krav. 

Attackera Angriper källan till den institutionella  

pressen. 

 

Manipulation 

Uppta Upptar inflytelserika aktörer. 

Påverka Utformar värderingar och normer. 

Kontrollera Dominerar institutionella aktörer och  

processer. 

Källa: Oliver (1991, s. 152)  

 

Strategierna med tillhörande taktiker kan på ett empiriskt plan över-
lappa varandra, och det finns likheter mellan dem. Emellertid är det 
av betydelse att understryka att strategierna och taktikerna i av-
handlingen ska ses som analytiska kategorier, vilka fungerar som 
raster för att tolka och förstå mitt empiriska material.  
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Hirschman (1970) hävdar att medlemmar i en organisation i huvud-
sak har handlingsalternativen sorti och protest tillgängliga när de 
uppfattar att organisationen i fråga uppvisar en dysfunktionalitet el-
ler oacceptabelt beteende. Handlingsalternativet sorti innebär att en 
medlem genom utträde kan avsluta och lämna relationen. Protest 
innebär i stället att medlemmen genom kommunikation försöker re-
parera eller förbättra relationen, så att den även fortsättningsvis kan 
fortgå. Hirschmans begreppsapparat erbjuder en rad fördelar som 
analysverktyg, då den på ett relativt enkelt vis ger en förklaring till 
varför aktörer agerar på ett visst vis när de upplever tillkortakom-
manden i en relation. Men den har brister. Modellen är trubbig och 
saknar djup, samt fler alternativ till varför en aktör handlar på ett 
specifikt sätt i en institutionell relation när den upplever att förhål-
landen inte fungerar.  
 
I stället för Hirschmans ansats är organisationsteoretikern Christine 
Olivers (1991) modell över strategiska svar på institutionella proces-
ser vald som analysredskap. Denna modell är utvecklad för att tolka 
och förstå varför aktörer agerar som de gör när de upplever en press 
att agera i överensstämmelse med den institutionella omgivningen. 
Medan Hirschman huvudsakligen applicerar sina analytiska be-
grepp på konsumenter och medlemmar i organisationer, har Oliver 
betoningen på organisationer i institutionella relationer. Hon menar 
att en organisation inte är determinerad till antingen passivitet eller 
till att agera i överensstämmelse med institutionella förhållanden. 
Den kan även aktivt agera och bemöta institutionella krav och press. 
På så vis ligger detta i linje med Rothstein (2010) som menar att 
strukturer inte bara ska ses som gränssättande utan att aktörer också 
har möjligheter till och är kapabla att handla annorlunda.  

 
Vidare identifierar Oliver relativt Hirschman fler valalternativ för en 
organisation i agerandet gentemot en annan organisation. Mer kon-
kret nämner hon fem strategier som organisationer kan använda när 
de bemöter institutionella krav och press (se tabell 4.1). Strategierna 
går från passivitet och anpassning till aktivt motstånd och manipu-
lation. Olivers tanke om olika strategier harmoniserar följaktligen 
med idén om kommuner som mottagare av de standardiserade 
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arenakraven, och hur dessa ihop med en institutionell relation for-
mar en struktur där kommunerna, förbunden och de lokala klub-
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Strategierna med tillhörande taktiker kan på ett empiriskt plan över-
lappa varandra, och det finns likheter mellan dem. Emellertid är det 
av betydelse att understryka att strategierna och taktikerna i av-
handlingen ska ses som analytiska kategorier, vilka fungerar som 
raster för att tolka och förstå mitt empiriska material.  
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på att lugna eller blidka den institutionella källa som organisationen 
har motstått. Förhandling är en mer aktiv form av motstånd än för-
soning. Denna taktik inbegriper enligt Oliver ansträngningen hos en 
organisation att utkräva några eftergifter hos den aktör som har 
krav eller förväntningar på denna. Alla tre former av strategin kom-
promiss används med syftet av att uppfylla och tillmötesgå institut-
ionella regler, normer och värderingar. Men till skillnad från i stra-
tegin om anpassning är den institutionella efterlevnaden inte full-
ständig och organisationer är mer aktiva i att främja sina egna in-
tressen. 

 
Undvikande 
Oliver definierar undvikande som en strategi där organisationer för-
söker att utesluta nödvändigheten av anpassning. Ett sätt är att dölja 
sig bakom en fasad av anpassning. Exempelvis kan en organisation 
upprätta genomarbetade rationella planer och procedurer för att be-
möta institutionella krav, som ett led i att dölja det faktum att de 
inte tänker implementera dem. Taktiken ligger i linje med Lundquist 
(1992), som framhåller att organisationer medvetet kan välja att för-
hala en implementering av ett beslut i väntan på att frågan ska bli 
inaktuell, för att på så vis undgå problemet. En annan strategi kan 
vara att dämpa den institutionella pressen, det vill säga att försöka 
reducera i vilken utsträckning de från externt håll blir inspekterade, 
granskade eller utvärderade, genom att frikoppla organisationens 
aktiviteter från externa kontakter. En tredje form är flykt. Taktiken 
är liktydig med att organisationen lämnar det fält inom vilken pres-
sen utövas, eller avsevärt förändrar sina mål, aktiviteter eller fält i 
strävan efter att undgå nödvändigheten av anpassning till institut-
ionella krav. Till skillnad från anpassning och kompromiss är stra-
tegin om undvikande motiverad av en önskan om att kringgå för-
hållanden som föranleder ett överensstämmande beteende vara nöd-
vändigt.  

 
Trots 
En mer aktiv strategi för motstånd mot institutionella processer är 
trots, i vilken en första variant är avfärdande. Ett avfärdande eller 
en ignorans av institutionella regler och värderingar är enligt Oliver 
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Anpassning 
Strategin anpassning är den svagaste formen av strategiska svar en 
organisation kan använda sig av. En form av anpassning är vana. 
Särskilt blir formen för vana framträdande när institutionella nor-
mer och förgivettagna regler fått en bestående status som ett socialt 
faktum. Situationen innebär att en organisation kan vara omedveten 
om institutionellt inflytande och därför förhindrad att handla stra-
tegiskt. Vid en sådan situation reproducerar organisationer hand-
lingar och praktiker från de institutionella förhållanden som blivit 
historiskt upprepade, hävdvunna eller förgivettagna. En andra form 
av anpassning är imitation, där Oliver hänvisar till en medveten eller 
omedveten imitation av framgångsrika organisationer inom samma 
organisationsfält. Efterlevnad är en tredje sorts anpassning. Takti-
ken om efterlevnad innebär att organisationer väljer att följa eller 
införliva värderingar, normer eller institutionella krav. Efterlevnad 
anses vara en mer aktiv form av handling än vana och imitation. 
Organisatorisk anpassning beror på organisationens medvetna av-
sikt att anpassa sig, graden av medvetenhet över institutionella pro-
cesser samt en förväntan om att anpassning också kommer vara till 
gagn för den egna organisationen. 

 
Kompromiss 
Den andra strategin som Oliver nämner är kompromiss. Organisat-
ioner är ofta konfronterade med motstridiga krav eller bristande 
överensstämmelse mellan institutionella förväntningar och interna 
organisatoriska mål i förhållande till effektivitet och självständighet. 
I relation till denna avhandling skulle detta kunna handla om hur en 
kommun ska förena och tillgodose olika anläggningsbehov för 
bredd- och elitidrotten i kommunen. I en sådan situation menar Oli-
ver att en organisation kan välja att balansera, försona och för-
handla. Att balansera är en organisations försök att uppnå likvär-
dighet bland en eller mellan flera olika intressenter och interna in-
tressen. Formen överensstämmer också delvis med förväntningar 
från en eller flera utomstående aktörer. En organisation som använ-
der sig av denna form av kompromiss intar typiskt en lägre grad av 
motstånd till institutionell press, och lägger merparten av sin energi 
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är upptagande. En organisation kan i denna form som svar på in-
stitutionell press välja att försöka övertala en institutionell aktör att 
bli en del av organisationen. Taktiken påverkan är enligt Oliver all-
mänt riktad mot institutionaliserade värderingar och föreställningar, 
eller definitioner och normer för vad som är godtagbara praktiker 
och beteenden. Men hon betonar dock att eftersom beteende i in-
stitutionella sammanhang i sig självt är institutionellt definierat och 
bestämt, är de faktiska definitionerna och normerna för ett accepta-
belt beteende ofta öppna för strategisk omtolkning eller manipulat-
ion. En påverkan är också möjlig enligt Lundquist (1984, 1987) och 
Rothstein (2010) då aktörer har tillfälle att agera mot strukturerna. 
Den tredje formen av manipulation är kontroll. Enligt Oliver inne-
bär det specifika försök att etablera makt och dominans över externa 
aktörer som utövar press på organisationen. I jämförelse med upp-
tagande och påverkan är kontroll ett mer aktivt angripande svar på 
institutionell press. Organisationens mål är nämligen att dominera 
snarare än att påverka, forma och neutralisera institutionella källor 
eller processer. Organisationer är enligt henne mer benägna att an-
vända sig av formen för kontroll när institutionella förväntningar är 
begynnande, lokala eller har en svag uppbackning. De tre formerna 
för manipulation är mer aktivt strategiska i sina svar i förhållande 
till övriga strategier. Grunden till detta är att institutionell press och 
förväntningar i det läget inte tas som ett givet tvång som ska följas 
eller utmanas, utan att organisationerna snarare aktivt förändrar, 
återskapar eller kontrollerar denna eller de aktörer som påtvingar 
dem den.  

 

Utöver Olivers analytiska modell är de institutionella begreppen 
identitet och situation en del av avhandlingens teoretiska utgångs-
punkter. Begreppen är inkluderade som ett led i att förstå kommu-
nala företrädares agerande gentemot de standardiserade arenakra-
ven. Lundquist (1984) tillägger att aktörer i varierande grad har 
möjlighet att utforma sitt varande, men att graden av autonomi i 
varje specifik situation är beroende av aktörens egenskaper och iden-
titet, samt strukturernas sammansättning. Rothstein (2010) är inne 
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en strategisk möjlighet som organisationer i större utsträckning är 
benägna att använda när möjligheter för ett externt framtvingande 
av institutionella regler uppfattas vara låg, eller när de institutionella 
reglerna avviker från interna mål alternativt står i stark konflikt med 
institutionella värderingar och krav. Ett bestridande är ett mer aktivt 
avsteg från regler, normer eller förväntningar än ett avfärdande. En-
ligt henne kan organisationer som bestrider institutionell press gå till 
offensiven i strid mot denna. Hon anför att organisationer blir mer 
benägna att bestrida eller utmana normer och kollektiva regler inom 
den institutionella omgivningen, när bestridandet kan stärkas genom 
aktioner som visar organisatorisk redlighet eller rationalitet. Gene-
rellt ökar också organisationers benägenhet att utmana institution-
ella regler och värderingar när organisationer fäster lägre vikt på all-
mänt utbredda föreställningar än sin egen syn på vad som är eller 
bör vara lämpligt, rationellt och acceptabelt. Den tredje formen av 
trots är attack. Organisationer som använder denna form av trots 
strävar efter att förolämpa, förringa eller häftigt kritisera institution-
ella värderingar och de externa aktörer som uttrycker dessa. Formen 
uppstår mest troligt i samband med att institutionella regler och för-
väntningar är negativa och misskrediterande, eller när organisat-
ionen uppfattar att dess rättigheter, privilegier eller självständighet 
är i allvarlig fara. Till skillnad från de tre tidigare nämnda strategi-
erna är trots enligt Oliver ett entydigt avvisande av institutionella 
normer och förväntningar. Det förväntas uppstå när de uppskattade 
kostnaderna av att lämna är låg, när interna intressen avviker dra-
matiskt från externa värderingar eller när en organisation tror sig 
kunna visa på rationalitet eller rättfärdighet i sitt alternativa age-
rande. Vidare kan strategin uppstå när organisationer uppfattar att 
de har lite att förlora genom att visa motstånd mot de aktörer vari-
från den institutionella pressen härstammar.   
 
Manipulation 
Den femte och sista strategin i Olivers batteri är manipulation. Hon 
menar att manipulation är det mest aktiva gensvaret på institutionell 
press, då det i sådan finns ett syfte från en organisation att aktivt 
förändra eller utöva makt över innehållet i sig, eller källan som för-
söker uttala eller genomdriva den. En av formerna av manipulation 
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eller definitioner och normer för vad som är godtagbara praktiker 
och beteenden. Men hon betonar dock att eftersom beteende i in-
stitutionella sammanhang i sig självt är institutionellt definierat och 
bestämt, är de faktiska definitionerna och normerna för ett accepta-
belt beteende ofta öppna för strategisk omtolkning eller manipulat-
ion. En påverkan är också möjlig enligt Lundquist (1984, 1987) och 
Rothstein (2010) då aktörer har tillfälle att agera mot strukturerna. 
Den tredje formen av manipulation är kontroll. Enligt Oliver inne-
bär det specifika försök att etablera makt och dominans över externa 
aktörer som utövar press på organisationen. I jämförelse med upp-
tagande och påverkan är kontroll ett mer aktivt angripande svar på 
institutionell press. Organisationens mål är nämligen att dominera 
snarare än att påverka, forma och neutralisera institutionella källor 
eller processer. Organisationer är enligt henne mer benägna att an-
vända sig av formen för kontroll när institutionella förväntningar är 
begynnande, lokala eller har en svag uppbackning. De tre formerna 
för manipulation är mer aktivt strategiska i sina svar i förhållande 
till övriga strategier. Grunden till detta är att institutionell press och 
förväntningar i det läget inte tas som ett givet tvång som ska följas 
eller utmanas, utan att organisationerna snarare aktivt förändrar, 
återskapar eller kontrollerar denna eller de aktörer som påtvingar 
dem den.  

 

Utöver Olivers analytiska modell är de institutionella begreppen 
identitet och situation en del av avhandlingens teoretiska utgångs-
punkter. Begreppen är inkluderade som ett led i att förstå kommu-
nala företrädares agerande gentemot de standardiserade arenakra-
ven. Lundquist (1984) tillägger att aktörer i varierande grad har 
möjlighet att utforma sitt varande, men att graden av autonomi i 
varje specifik situation är beroende av aktörens egenskaper och iden-
titet, samt strukturernas sammansättning. Rothstein (2010) är inne 
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eller ej. Vidare uttalar Jan Olsson (2005) att en organisations iden-
titet kan inta flera former, vilket understryker att kontextuell ansats 
är av betydelse för att definiera nämnda identitet.  

 
I förhållande till begreppet situation är standardiseringar inte bara 
avsedda för specifika organisationer utan också specifika situat-
ioner. Normalt sett är situationen specificerad direkt eller indirekt i 
standarderna. I relation till elitfotbollens standardiserade arenakrav 
är situationen angiven direkt i kraven, såtillvida att det finns olika 
krav beroende på vilken division klubbarna befinner sig i. Den defi-
nierade situationen behöver dock inte vara relevant för de aktörer 
som ska implementera standardiseringarna. Därför är det upp till 
utfärdarna att vinna acceptans och övertyga organisationerna om att 
situationen faktiskt är relevant och att standarderna är framtagna 
på ett legitimt vis. Om utfärdarna av en standard lyckas få gehör för 
en specifik situation eller att ett problem är aktuellt, kommer många 
bli övertygade om att de även upplever detta (Brunsson & 
Jacobsson, 2015a; Tamm Hallström, 2004). Standardiseringar som 
utlovar en lösning på ett upplevt problem kommer då att bli efter-
frågade, och det kommer finnas en benägenhet hos aktörer att im-
plementera den specifika standarden (Brunsson & Jacobsson, 
2015a).  

Olivers (1991) modell tar i hög grad utgång i studiet av enskilda 
organisationer. Motsvarande tanke finns som sagt i begreppen iden-
titet och situation. Likväl inkluderar inte dessa analytiska begrepp 
och modeller en förståelse eller förklaring till varför en grupp aktö-
rer agerar på ett likartat vis. Lundquist (1993) påstår att aktörer i 
en struktur tenderar att socialiseras jämförligt, får tillgång till lik-
nande information och innehar samma typer av begränsningar och 
möjligheter. De tänker och handlar därför just på ett likartat vis. 
Detta kan uppfattas som ett samhällsmönster. Brunsson (2015) an-
ser att en sådan likriktning är vanlig i förhållande till standarder. 
Han framhåller att det kan uppstå en likriktning eller homogenise-
ring trots att det inte finns en strategi eller strävan om att efterlikna 
varandra, och betonar att en mottagarbaserad förklaring till varför 
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på en liknande linje och menar att aktörer verkar under olika struk-
turella begränsningar och förmodligen fattar olika beslut när de 
hamnar i liknande valsituationer. Således föreligger en viss aktörsau-
tonomi. 

 
Enskilda aktörers identiteter och vilka situationer dessa befinner sig 
i har betydelse för hur aktörerna förhåller sig till standarder (Ahrne 
& Brunsson, 2008; Brunsson & Jacobsson, 2015a). Identiteten hos 
en organisation är föränderlig, och de som utfärdar standarder kan 
försöka övertyga potentiella mottagare om att de tillhör en viss 
grupp för vilken deras standarder är relevanta. Vidare kan imple-
menteringen av en standard vara ett sätt att forma en viss identitet, 
och genom att följa en specifik standard kan en organisation både 
internt och externt visa att den är en viss typ av organisation 
(Brunsson & Jacobsson, 2015a). En aktörs identitet kommer där-
med inte bara påverka vilka standarder den kommer att följa, utan 
att följa sådana blir för organisationen även en aktiv del av att defi-
niera sin egen identitet (Ahrne & Brunsson, 2008; Brunsson & 
Jacobsson, 2015a). Följaktligen finns det en växelverkan i skapandet 
av en identitet mellan standarderna i sig och organisationerna som 
mottar dem vilket följer växelverkan i aktör-strukturansatsen (jfr. 
Lundquist, 1984, 1987; Rundqvist, 1998).  

 
Även Eva Sørensen och Jacob Torfing (2000) lyfter fram begreppet 
identitet för att förstå varför en aktör politiskt agerar som den gör. 
Detta i förbindelse med sin studie om Skanderborg kommuns öns-
kan om att marknadsföra sig genom bland annat elitidrott. Precis 
som Brunsson och Jacobsson (2015a) menar Sørensen och Torfing 
att en aktörs identitet är en dynamisk enhet som formas och ändras 
genom individuellt och kollektivt lärande. Detta påverkas i sin tur 
av händelser och skiftningar i de sociala, politiska och ekonomiska 
omgivningarna. De påpekar också att identiteten är situationsbe-
stämd i förhållande till de institutionella strukturerna. Tanken ligger 
i linje med Peter A. Hall (1986), som menar att de institutionella 
ramarna är med och definierar vilken identitet en organisation intar, 
vilket innebär att en aktör-strukturansats är nödvändig för att 
kunna förstå varför en aktör väljer att implementera en standard 
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Ett sätt att förstå processen mot likriktning kopplat till organisat-
ionsfält är att ta avstamp i det analytiska begreppet isomorfism. Di-
Maggio och Powell (1983) menar att det finns två olika former av 
isomorfism: konkurrensbetonad och institutionell. Den först-
nämnda rör konkurrensutsatta marknader. Forskarparet hävdar att 
denna typ av isomorfism huvudsakligen är relevant inom de områ-
den där det existerar en fri och öppen marknad. Sett till hur elitfot-
bollen är organiserad, där respektive förbund har monopol på pro-
dukten elitfotboll, är denna form av isomorfism inte relevant för 
denna avhandling. I stället inbegrips institutionell isomorfism. Inom 
denna riktning finns tre former av isomorfism som kan ge upphov 
till likriktning: tvingande, mimetisk/imiterande samt normativ. Det 
är av betydelse att understryka att dessa är analytiska begrepp och 
att det på ett empiriskt plan kan föreligga en överlappning mellan 
de tre formerna (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 
2009). 

 
Tvingande isomorfism handlar om både formell och informell press 
som utövas av organisationer på andra organisationer, till vilka det 
finns någon form av beroendeförhållande och där det finns en kul-
turell förväntan närvarande. Lagar och krav är exempel på tving-
ande isomorfism som kan bidra till att organisationers beteende och 
struktur blir likartade (DiMaggio & Powell, 1983).  

 
Den mimetiska eller imiterande isomorfismen ligger i linje med delar 
av Olivers (1991) strategi om anpassning och är en stark drivkraft 
till varför likriktning uppstår (DiMaggio & Powell, 1983). Organi-
sationer tenderar att imitera andra organisationer, som de anser vara 
framgångsrika eller på annat vis åtnjuter status inom det gemen-
samma organisationsfältet. I organisationsfält som präglas av kon-
kurrens är denna kraft tydlig, eftersom organisationer hela tiden 
måste finna lösningar för att hantera konkurrens i fältet. Genom att 
imitera organisationer som bedöms vara mer framgångsrika, slipper 
de utveckla egna lösningar och anpassar sig därmed till de förvänt-
ningar omvärlden har, i stället för de lösningar som reellt sett är mest 
rationella och effektiva för organisationen (DiMaggio & Powell, 
1983).  
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mottagare av en standard agerar på ett likartat vis bör grundas i de 
processer som inverkar på hur aktörer kommer att agera.  
 
Ett sätt att förstå de processer som gör att aktörer agerar på ett likar-
tat sätt i förhållande till standarder är att ta utgångspunkt i de in-
stitutionella begreppen organisationsfält och isomorfism. Paul J. Di-
Maggio och Walter W. Powell (1983) definierar begreppet organi-
sationsfält som: 
 

[…] those organizations that, in aggregate, constitute a recog-

nized area of institutional life: key suppliers, resource and prod-
uct consumers, regulatory agencies, and other organizations that 
produce similar services or products. (DiMaggio & Powell, 1983, 

s. 148)  
 

Ulla Eriksson-Zetterquist (2009) menar att begreppet organisations-
fält åskådliggör att omgivningen skapas samt skapar organisationer, 
vilket innebär att den växelverkan som finns i aktör-struktur även 
är att finna i begreppet organisationsfält. Vidare anför Conny Pet-
tersson (2007) i sin avhandling om glokal institutionalisering, att or-
ganisationsfält utgörs av aktörer, där interaktionerna aktörerna 
emellan ofta består av en och samma institutionella sfär. I förhål-
lande till utformningen av ett organisationsfält lyfter Guðbjörg Er-
lingsdóttir (1999) fram att olika fält kan vara strukturerade omkring 
olika dominerande institutioner. Merparten av fälten är enligt Er-
lingsdóttir i en skandinavisk kontext strukturerade omkring offent-
lig förvaltning, marknaden eller den ideella sektorn. Oaktat är det 
av betydelse att understryka att organisationsfält inte kan bestäm-
mas utan empirisk observation (DiMaggio & Powell, 1983; 
Eriksson-Zetterquist, 2009). Organisationsfält har heller ingen ob-
jektiv existens, utan grundas på föreställningen om att vissa organi-
sationer hör samman med varandra. Mot bakgrund av detta kan 
vissa organisationer känna en tillhörighet till flera organisationsfält 
(Olsson, 2005). 
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I följande kapitel presenteras avhandlingens metod och empiriska 
material. I likhet med hos Lundquist (1993) finns en tanke i avhand-
lingen att det är av betydelse att se problem, teori och metod som en 
samlad enhet – metodologi. Olika former av metoder befinner sig 
således inte i ett vakuum utan påverkar och påverkas (Svensson & 
Ahrne, 2015). I denna process har forskaren en betydande roll. Varje 
enskild forskare är, genom sin tillämpade metodologi, med och kon-
struerar och tolkar verkligheten, vilket innebär att olika forskare 
kan komma fram till olika slutsatser och resultat (Holme & Krohn 
Solvang, 1997; Lundquist, 1993; Svensson & Ahrne, 2015). Lun-
dquist (1993) betonar i relation till forskarens roll i det vetenskap-
liga arbetet att det finns en viktig distinktion mellan material som 
redan existerar, och material som skapas i samband med en studie. 
Vissa metodval leder följaktligen till att forskaren själv är deltagare 
och medskapare av ett specifikt material. Så även i denna avhand-
ling. I detta skapande finns en medvetenhet om att min förförståelse 
i form av exempelvis tidigare erfarenheter, referensramar och intres-
sen kan vara med och påverka materialet. Förförståelsen kan även 
vara med och påverka redan existerande material i omvandlingen 
från data till tolkning och analys. Men att precist sätta fingret på sin 
förförståelse är problematiskt. Grunden till detta är att det är svårt 
att härröra vilken påverkan mitt ”jag” faktiskt haft i den vetenskap-
liga processen. Följaktligen syftar detta kapitel till att så transparent 
och sakligt som möjligt beskriva och motivera avhandlingens ansats 
och metodval.  

 

Lundquist (1984, 1987, 1993) understryker att det inom aktör-
strukturperspektivet finns en betoning på att styrning inte kan för-
stås eller förklaras isolerat från sin kontext. Hall och Löfgren (2006) 
har ett liknande förhållningssätt, och menar att det är av betydelse 
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Normativ isomorfism är en professionell anpassning och utveckling 
som härrör från påverkan från professioner och utbildningar. I takt 
med att verksamheter professionaliseras, får formella utbildningar 
ett allt större inflytande på samhället. Detta då det finns en ömsesi-
dig strävan från aktörer inom en specifik profession att på ett likar-
tat vis identifiera och lösa problem (DiMaggio & Powell, 1983). Ut-
formningen av vilka normer som ska gälla är ett exempel på detta. 
Enligt Joacim Larsson von Garaguly (2016) ses ett liknande age-
rande inom en profession som legitimt, och även påtryckningar om 
att imitera varandra kan finnas inom professionen. Normer repro-
duceras och sprids när organisationer rekryterar personal från orga-
nisationer liknande den egna.  
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kan definieras som fallstudier. Fallstudien som forskningsstrategi är 
en kvalitativ studie där ett eller flera fall studeras ingående 
(Flyvbjerg, 2015; Lundquist, 1993; Merriam, 1994; Yin, 2014). 
Svein A. Andersen (1997) menar att om det finns en betoning på det 
kontextuella förespråkas vanligen fallstudien som forskningsstra-
tegi, eftersom den erbjuder en detaljrikedom och låter forskaren 
komma närmare det som studeras. Vidare pekar Alexander L. Ge-
orge och Andrew Bennett (2005) på att fallstudien är en väldefinie-
rad aspekt av en historisk händelse som forskaren väljer att studera. 
Bent Flyvbjerg (2000) menar att fallstudien som forskningsmetod 
har förmågan att vara djupgående, och på så vis lyfta fram olika 
faktorer som både i situationen och kontexten påverkat det specifika 
fallet. Detta i motsats till ansatser som jämför flera fall, vilka i stor 
utsträckning har som syfte att blotta ett mönster i en specifik popu-
lation.  

 
En kritik mot fallstudier är att det finns få eller inga möjligheter att 
generalisera dess resultat (Andersen, 1997; Flyvbjerg, 2000, 2009). 
Emellertid visar George och Bennett (2005) på att det genom fallstu-
dier, utifrån tanken om detaljerade undersökning av specifika feno-
men, finns en möjlighet till att utveckla eller testa historiska förkla-
ringar som kan vara generaliserbara för andra händelser. Flyvbjerg 
(2009) menar att formell generalisering är övervärderad som källa 
till vetenskaplig utveckling, medan ”det goda exemplets makt” är 
undervärderad. Tanken om exemplets makt har varit vägledande i 
denna avhandling. I linje med detta framhåller Flyvbjerg (2009) att 
det typiska eller genomsnittliga fallet i regel inte är det fall som till-
handahåller mest information. I stället menar han att en forskare bör 
ägna sig åt atypiska eller extrema fall. I denna avhandling har jag 
funnit inspiration i hans tankar, och urvalet av Mariagerfjord och 
Ängelholm som fall att studera har med detta varit strategiskt i det 
hänseendet. 
 
Rothstein (1988) förordar studier av avvikande fall inom aktör-
strukturansatsen av den anledningen att det är av intresse att studera 
individuella eller kollektiva aktörer som kan sägas ha agerat an-
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att studera de bilder, föreställningar och idéer som styr människor. 
I relation till styrning påpekar Matilda Dahl (2007) att studier av 
organisatoriska praktiker kan leda till en större förståelse för hur 
(transnationell) reglering fungerar. Med detta menar hon att studier 
av konkreta exempel kan resultera i en större förståelse för helheten. 
Jacobsson och Sahlin-Andersson (2008) intar en liknande position, 
och tillägger rörande att erhålla en förståelse för hur reglering mel-
lan organisationer verkar att: 

 
Regulation does not just happen; it is produced by organizations, 

and it is often directed towards other organizations. Hence regu-
lation and its dynamics need to be understood through studies of 
specific organizational settings […] (Jacobsson & Sahlin-Anders-

son, 2008, s. 248) 
 

En strategi för att erhålla kunskap om de förutsättningar som är med 
och styr aktörers olika handlingsalternativ är att kombinera olika 
kvantitativa och kvalitativa metoder. I denna avhandling har inter-
vjuer, dokument och en enkät legat till grund för insamlandet och 
medskapandet av material. Det har riktats kritik mot en sådan kom-
bination av metoder. Kritiken grundar sig i att tillvägagångssätten 
har olika kunskapsteoretiska antaganden och att de olika inriktning-
arna är separata paradigm (Bryman, 2012; Gratton & Jones, 2010; 
Thing & Ottesen, 2013b). En stor fördel med att använda sig av 
olika metoder detta till trots kan vara möjligheten att erhålla en mer 
fullständig bild av det studerades verklighet (Ahrne & Svensson, 
2015; Flyvbjerg, 2015; Holme & Krohn Solvang, 1997). Med hän-
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ningar.  

 
Fallstudier 
En strategi för att närma sig en kontext och den verklighet som om-
gärdar en aktör är genom fallstudier. I denna avhandling utgör ar-
tiklarna om Mariagerfjord respektive Ängelholms kommun och de-
ras agerande rörande de standardiserade arenakraven exempel som 
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kan definieras som fallstudier. Fallstudien som forskningsstrategi är 
en kvalitativ studie där ett eller flera fall studeras ingående 
(Flyvbjerg, 2015; Lundquist, 1993; Merriam, 1994; Yin, 2014). 
Svein A. Andersen (1997) menar att om det finns en betoning på det 
kontextuella förespråkas vanligen fallstudien som forskningsstra-
tegi, eftersom den erbjuder en detaljrikedom och låter forskaren 
komma närmare det som studeras. Vidare pekar Alexander L. Ge-
orge och Andrew Bennett (2005) på att fallstudien är en väldefinie-
rad aspekt av en historisk händelse som forskaren väljer att studera. 
Bent Flyvbjerg (2000) menar att fallstudien som forskningsmetod 
har förmågan att vara djupgående, och på så vis lyfta fram olika 
faktorer som både i situationen och kontexten påverkat det specifika 
fallet. Detta i motsats till ansatser som jämför flera fall, vilka i stor 
utsträckning har som syfte att blotta ett mönster i en specifik popu-
lation.  

 
En kritik mot fallstudier är att det finns få eller inga möjligheter att 
generalisera dess resultat (Andersen, 1997; Flyvbjerg, 2000, 2009). 
Emellertid visar George och Bennett (2005) på att det genom fallstu-
dier, utifrån tanken om detaljerade undersökning av specifika feno-
men, finns en möjlighet till att utveckla eller testa historiska förkla-
ringar som kan vara generaliserbara för andra händelser. Flyvbjerg 
(2009) menar att formell generalisering är övervärderad som källa 
till vetenskaplig utveckling, medan ”det goda exemplets makt” är 
undervärderad. Tanken om exemplets makt har varit vägledande i 
denna avhandling. I linje med detta framhåller Flyvbjerg (2009) att 
det typiska eller genomsnittliga fallet i regel inte är det fall som till-
handahåller mest information. I stället menar han att en forskare bör 
ägna sig åt atypiska eller extrema fall. I denna avhandling har jag 
funnit inspiration i hans tankar, och urvalet av Mariagerfjord och 
Ängelholm som fall att studera har med detta varit strategiskt i det 
hänseendet. 
 
Rothstein (1988) förordar studier av avvikande fall inom aktör-
strukturansatsen av den anledningen att det är av intresse att studera 
individuella eller kollektiva aktörer som kan sägas ha agerat an-
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SvFF:s standardiserade arenakrav är de viktiga för att tolka och för-
stå de kommunala aktörernas agerande gällande nämnda krav. Ett 
exempel rör studien om SKL, och hur de, sett mot bakgrund av kra-
ven valt att beskriva samhället, samt vilken påverkan detta får på 
relationen mellan SKL/kommunerna och den arenabaserade elitid-
rotten. Dokumenten som insamlades för denna avhandling kommer 
nästan uteslutande från kommunala aktörer. De består av utred-
ningar, tjänsteutlåtanden, ritningar, e-post, mötesprotokoll, beslut 
och presentationer från Mariagerfjord och Ängelholms kommun 
samt policydokument, skrivelser och debattartiklar från SKL. De do-
kument som ligger till grund för artikeln om SKL samlades in via 
organisationens hemsida, eller via förfrågan hos SKL. En liknande 
process ägde rum i samband med insamlingen av de kommunala do-
kumenten i Mariagerfjord och Ängelholm. Eftersom kommunala 
dokument i Sverige i stor utsträckning är offentliga handlingar, 
kunde jag via diariet på Ängelholm kommuns hemsida samla in do-
kument som berörde arenaprocessen. I fallet Mariagerfjord var dia-
riet inte tillgängligt via kommunens hemsida. I stället fick jag via 
”aktindsigt” och kontakt med en kommunal tjänsteman tillgång till 
de relevanta dokumenten som behandlade arenaprojektet. I jämfö-
relse med Ängelholm var antalet dokument över arenaprojektet i 
Mariagerfjord förhållandevis magert. I fallet Ängelholm hade jag 
tillgång till drygt 80 kommunala dokument, medan motsvarande an-
tal för Mariagerfjord var 15. En av de främsta anledningarna till 
detta skulle kunna vara att HIK var ägare till arenan och hade hu-
vudansvar för projektet. Arenaprocessen i Ängelholm spände därut-
över över flera år medan förloppet i Mariagerfjord endast varade 
under ett par månader. Sammantaget föranledde detta att jag ge-
nomförde fler intervjuer med företrädare för Mariagerfjord kom-
mun, än jag gjorde med Ängelholm.  
 
I relation till insamlingen av de kommunala dokumenten använde 
jag, likt Ingrid Gustafsson (2016), strategin att arbeta sig bakåt i 
tiden. Den innebär att genom identifikation av ett kommunalt do-
kument hitta hänvisningar till andra till saken hörande sådana. På 
så vis var det möjligt att för studien finna tillämpliga skriftliga käl-
lor. Om det av någon anledning saknades dokument i diariet var en 
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norlunda än förväntat. Flyvbjerg (2000, 2009) anför att atypiska el-
ler extrema fall, i jämförelse med typiska eller genomsnittliga ofta 
ger mer information, då de drar in fler aktörer och basala mekan-
ismer i den studerade situationen. Vidare menar han utifrån både 
förståelse- och handlingsorienterade perspektiv att det ofta är vikti-
gare att tydliggöra de djupare orsakerna bakom ett specifikt pro-
blem, än att beskriva problemets symptom och frekvens. Extrema 
och avvikande fall är således lämpliga för att markera poänger på 
ett dramatiskt vis.  
 
Trots att fler kommuner gjort motstånd gentemot de standardise-
rade arenakraven är Ängelholm ett atypiskt och avvikande fall. Av-
vikelsen ligger i att kommunen gick från verbalt motstånd till poli-
tiskt handlande, vilket föranledde att den lokala klubben Ängel-
holms FF (ÄFF) var tvungen att spela sina hemmamatcher i en annan 
kommun. Mariagerfjord kommun och deras agerande runt de stan-
dardiserade arenakraven är här också definierat som ett extremt fall. 
Definitionen bottnar i att det råder en uppenbar diskrepans mellan 
DBU:s krav och de lokala behoven, då invånarantalet i Hobro precis 
överstiger DBU:s kapacitetskrav på 10 000 platser. Dessutom är den 
lokala klubben Hobro IK (HIK) ägare av arenan. Trots detta har 
kommunen ändå valt att ekonomiskt hjälpa klubben att anpassa sig 
till de standardiserade arenakraven.  

Dokument 
Som ett led i att besvara avhandlingens syfte och frågeställningar 
insamlades även dokument av olika slag. Kristina Boréus (2015) me-
nar att texter påverkar samhället och bidrar till att skapa individers 
föreställningar om hur det ser ut och borde vara utformat. Därtill 
menar hon att texter påverkar relationen mellan grupper. Texter är 
enligt henne följaktligen en viktig källa för att analysera gruppers 
och individers uppfattningar om samhället, vilket i sin tur påverkar 
relationen mellan grupper och medverkar till att framkalla och upp-
rätthålla vissa identiteter.  

 
Eftersom alla de insamlade dokumenten från studiens kommunala 
aktörer i en eller annan grad blev utarbetade till följd av DBU och 
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överordnat plan företräder kommunernas intresse. Skillnaden i or-
ganisationsform mellan SKL och kommunerna kan resultera i olik-
heter i hur dokumenten från de olika kommunala aktörerna är ut-
formade. Det är dock viktigt att understryka att det också förekom 
skillnader bland SKL:s olika dokument. Exempelvis skiljer sig den 
normativa debattartikel där företrädare för SKL kritiserar arenakra-
ven från den mer kognitiva skrivelsen som organisationen skickade 
till EU-kommissionen, både i fråga om språk och innehåll. Holme 
och Krohn Solvang framhåller att vem den presumtiva mottagaren 
är påverkar form och innehåll. Avhängigt tilltänkt mottagare an-
vänds alltså olika uttryckssätt och frågeställningar i avhandlingens 
källmaterial.  
 
Intervjuer 
Utöver insamlande av dokument genomfördes även intervjuer med 
kommunala företrädare och representanter för elitfotbollen. Inter-
vjuer är ett sätt att närma sig en aktör samt skapa material känne-
tecknat av närhet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale, 
2007; Thing & Ottesen, 2013a). Intervjuerna med de förstnämnda 
genomfördes då dokumenten från Ängelholm och Mariagerfjord i 
stor utsträckning var av kognitiv karaktär. Med intervjuerna fanns 
en önskan att fånga upp processer och normativa utsagor som låg 
bakom att vissa beslut i kommunerna fattades. Omvänt var tanken 
med intervjuerna med företrädare för elitfotbollen att därigenom 
komma åt en mer kognitiv förståelse, eftersom kraven i sig i hög 
grad karaktäriseras av normativa inslag.  
 
Sammanlagt genomfördes 19 intervjuer som varade mellan ca 30 
och 90 minuter. En strategi för att avgöra antalet intervjuer är ett så 
kallat igenkännande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Thing & 
Ottesen, 2013a). I sammanhanget går det att tala om en mättnad. 
En sådan uppstår när en forskare känner igen svaren och kan se ett 
återkommande svarsmönster i de enskilda fallen, samt inte får åter-
berättat något nytt i förhållande till sin problemformulering 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Holme & Krohn Solvang, 
1997). Tillgången till material och användandet av andra metoder 
påverkade för mitt vidkommande när mättnaden i förhållande till de 
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tjänsteman vid Ängelholms kommun behjälplig med att identifiera 
dessa, och skicka dem via e-post.  
 
Dokumenten från de kommunala aktörerna består av olika typer av 
texter. Inom metodforskningen finns en tanke om nödvändigheten 
om att ha kännedom om en specifik texts genre. Anledningen är att 
forskaren ska kunna förstå vilken funktion texten har och vad syftet 
med texten är (Bergström & Boréus, 2012; Boréus, 2015; Yin, 2013) 
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) urskiljer i sam-
manhanget två olika former av utsagor en text kan inta, kognitiv 
(berättande) och normativ (värderande). En text är inte uteslutande 
det ena eller det andra. I stället framhåller de att en av de två utsa-
gorna ofta dominerar, beroende på källa. Om syftet är att få en all-
män uppfattning om vilka förhållanden som förelåg och hur de upp-
fattades, menar Holme och Krohn Solvang att kognitiva källor är 
att föredra. Är intresset i stället avsikter, förhållningssätt, krav och 
riktlinjer ger ett normativt källmaterial den bästa illustrationen. Ut-
över skillnaden mellan kognitiva och normativa texter gör forskar-
paret även en uppdelning mellan källor som gäller det förgångna re-
spektive framtiden. Medan det kognitiva källmaterialet beskriver det 
förflutna och förutsäger framtiden, är det normativa i stället värde-
rande kring det förgångna och målinriktat rörande framtiden.  
 
Skillnaden mellan olika former av källmaterial blev uppenbar vid 
analys av de insamlade dokumenten. De kommunala dokumenten 
var mycket mer allmänt hållna än texterna från SKL. Dokumenten 
från kommunerna hade vad Holme och Krohn Solvang benämner 
som en institutionell prägel, vilket innebär att de karaktäriseras av 
avstånd och formella regler. Dessa dokument får därmed en mer ab-
strakt prägel än vad personliga källor vanligtvis har. Ytterligare en 
skillnad var att det i flertalet av SKL:s texter förelåg tydliga värde-
ringar angående hur relationen mellan kommunerna och den arena-
baserade elitidrotten bör vara och statuerade önskningar om hur 
vägen dit ska stakas ut. Således var normativa inslag mer förekom-
mande i texterna från SKL än i de kommunala dokumenten. Här är 
det av betydelse att betona att SKL är en organisation som på ett 
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önskan om att komma närmare ämnen och frågor som inte var de-
finierade i förväg, men som likväl kunde ha anknytning till avhand-
lingens problemformulering. Strategin är i linje med Lone Friis 
Thing och Laila Susanne Ottesen (2013a), som menar att den semi-
strukturerade intervjun även kan innefatta teman och frågor som 
uppstår under samtalet. Uppkomsten av nya riktningar i samtalen 
medverkade till att de semi-strukturerade intervjuguiderna hela ti-
den var i förändring. Dessa ska därför ses som ett levande dokument 
i vilka frågor tillkom eller togs bort. Det handlade likväl sällan om 
några större förändringar, och den övergripande tematiken låg hela 
tiden fast.  

 
Samtliga intervjuer inleddes med en återkoppling till den e-post som 
skickades till de individer jag önskade intervjua för avhandlingen. I 
e-posten framfördes syftet med avhandlingsprojektet, hur lång tid 
intervjuerna beräknades ta och varför personen i fråga var viktig för 
avhandlingsarbetet. Därefter bads om den intervjuades godkän-
nande att spela in samtalet. Samtliga intervjuer spelades in och tran-
skriberades i sin helhet. Transkriberingen blev även ett sätt att ytter-
ligare lära känna materialet. Vidare inledde transkriberingen tolk-
nings- och analysarbetet av materialet, där det under dess gång fram-
kom förhållningssätt och handlande som utifrån de teoretiska ut-
gångspunkterna och begreppen blev en del av besvarandet av av-
handlingens syfte och frågeställningar.   

 
Enkät 
Då den kvalitativa ansatsen har förmågan att vara djupgående och 
på så vis accentuera olika faktorer som påverkar ett specifikt fall, 
har det kvantitativa tillvägagångssättet i huvudsakligt syfte att blotta 
mönster i en särskild population. En metod för att skapa sådana data 
och uppnå syftet är genom enkäter (Ejlertsson, 2015; Elbe, 2013). 
Enkäter kan således vara avgörande för samhällsvetenskapernas ut-
veckling, när syftet exempelvis är att jämföra och förstå i vilken ut-
sträckning specifika fenomen eller mönster existerar i en specifik 
grupp (Elbe, 2013; Flyvbjerg, 2000, 2009).  

 

 

 64 

olika artiklarna uppstod. Således varierar antalet intervjuer för de 
enskilda artiklarna i denna avhandling.  

 
Intervju som metod kännetecknas av att nytt material skapas. Fors-
karens del i skapandet av material genom intervjuer ligger i att denne 
har satt upp de tematiska ramarna för samtalet, och att det inom 
dessa ramar finns frågor som forskaren önskar svar på. Genom över-
gripande teman sker alltså en form av styrning av samtalet mellan 
forskaren och intervjuobjektet. Ett sätt att få fram aktörernas egna 
uppfattningar om och erfarenheter av ett specifikt fenomen är med 
hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide. Guiden kan innehålla 
överordnade teman, som inbegriper frågor vilka ska leda till att be-
svara studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 2007).  

 
För denna avhandlings vidkommande utvecklades en intervjuguide 
per organisation (se bilagor). Dessa låg sedan till grund för intervju-
erna med de utvalda företrädarna för respektive organisation. Te-
mana och frågorna i de för studien utvecklade guiderna utgick dels 
i mina problemformuleringar för respektive artikel samt mina teore-
tiska ramverk, dels i kontexten som företrädare för den specifika 
organisationen befann sig i. Huruvida guiden är bindande för sam-
talets utveckling eller om samtalet tar nya riktningar beror i stor ut-
sträckning på forskaren (Kvale, 2007). Å ena sidan menar Holme 
och Krohn Solvang (1997) att en forskare normalt inte ska styra 
samtalet i allt för hög grad, utan i stället låta erfarenheter och upp-
fattningar från den intervjuade styra. Å andra sidan hävdar Anette 
Michelsen la Cour (2013) att den på förhand formulerade guiden 
ska vara styrande för samtalet. En styrning bör ske enligt henne, då 
det i fallstudier finns en risk att drunkna i komplexa data och svå-
righeter med att sortera utifrån tematiken.  
 
I de genomförda intervjuerna kom generellt de inledande frågorna i 
ordningsföljd, som ett sätt att interagera med den som intervjuades 
och öppna upp samtalet. Därefter förelåg emellertid en större öp-
penhet gentemot att samtalet fick ta nya riktningar; både nya inom 
intervjuguiden, men även utanför de på förhand formulerade frå-
gorna. Anledningen till detta förhållningssätt var att det förelåg en 
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gångspunkterna och begreppen blev en del av besvarandet av av-
handlingens syfte och frågeställningar.   

 
Enkät 
Då den kvalitativa ansatsen har förmågan att vara djupgående och 
på så vis accentuera olika faktorer som påverkar ett specifikt fall, 
har det kvantitativa tillvägagångssättet i huvudsakligt syfte att blotta 
mönster i en särskild population. En metod för att skapa sådana data 
och uppnå syftet är genom enkäter (Ejlertsson, 2015; Elbe, 2013). 
Enkäter kan således vara avgörande för samhällsvetenskapernas ut-
veckling, när syftet exempelvis är att jämföra och förstå i vilken ut-
sträckning specifika fenomen eller mönster existerar i en specifik 
grupp (Elbe, 2013; Flyvbjerg, 2000, 2009).  
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Två strategier användes för att i så hög grad som möjligt undgå pro-
blematiken. För det första fanns en möjlighet för respondenterna att 
till varje standardiserat svarsalternativ ge en fördjupad kommentar. 
Exempelvis kunde det handla om att en kommunal företrädare an-
såg att DBU:s arenakrav för Superligaen inte var rimliga för mindre 
kommuner. På så vis kunde jag som forskare erhålla betraktelser och 
erfarenheter från respondenten som gick utöver de standardiserade 
svarsalternativen. För det andra låg enkäten delvis till grund för de 
uppföljande intervjuer som genomfördes med företrädare för fyra 
danska kommuner. I intervjuerna ingavs tillfälle att med utgångs-
punkt i enkäten gå på djupet och fråga närmare kring specifika saker 
det inte fanns tillfälle eller möjlighet till i enkäten.  

Att genomföra ett forskningsprojekt handlar i stor utsträckning om 
att göra val och avgränsa sig. Ett av dessa val låg i att betona stan-
darder som institutionell reglering för att förstå och tolka kommu-
nala företrädares agerande på elitfotbollens arenakrav. Tillsammans 
med bland annat anslag och utnämningar är regler klassiska styrme-
del för att styra inom samhälleliga sektorer (Hall & Löfgren, 2006). 
Som tidigare forskning påvisat har idrottens standardiserade arena-
krav varit en form av institutionell reglering, som styrt den kommu-
nala anläggningspolitiken (jfr. Fahlén & Sjöblom, 2008; Goksøyr, 
1996a; Rafoss, 2009a; Sjöblom, 2015; Tangen, 2004b). Däremot är 
det inte endast idrottens arenakrav som styr den kommunala anlägg-
ningspolitiken. Ur ett offentligt perspektiv nämner Bergsgard (2017) 
och Goksøyr (1996a) statliga tipsmedel som ett ekonomiskt styrme-
del som kan vara med och påverka den norska kommunala anlägg-
ningspolitiken. På senare år har även anläggningstekniska styrmedel 
såsom konstgräs kommit att bli ett styrmedel för kommunerna vid 
uppförandet av arenor till elitfotbollen i Danmark och Sverige 
(Holst, 2015; Käck, 2015). Trots variationen av styrmedelsformer 
har mitt fokus varit på elitfotbollens standardiserade arenakrav som 
styrmedel och de kommunala aktörernas agerande runt dessa krav. 
Den främsta anledningen till detta är att tidigare forskning visat att 
idrottens standarder för anläggningar varit styrande för offentliga 
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SKL genomförde under 2010 en enkät om svenska kommuners er-
farenheter av elitidrottens önskemål och krav i förhållande till an-
läggningar (SKL, 2010). Samma kunskapsunderlag förelåg inte i 
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för kommunerna. Dessutom fanns däri en tanke om med enkäten att 
den skulle komma åt de standardiserade arenakravens eventuella 
kraft som styrmedel för kommunala investeringar i anläggningar. 
Den utformade enkäten skickades sommaren 2013 ut till samtliga 
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valda. Sammantaget uppfyllde 19 kommuner de stipulerade kraven, 
varav 15 besvarade enkäten.  

 
Precis som intervjuer är enkäter ett sätt för forskaren att skapa 
material. Likt mina semi-strukturerade intervjuer förelåg en tematik 
i den utformade enkäten, som styrde interaktionen mellan mig som 
forskare och kommunerna som respondenter. Tematiken grundade 
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och djupgående svar (Ahrne & Svensson, 2015; Ejlertsson, 2015; 
Elbe, 2013). 
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En samlad skandinavisk kontext? 
En inkludering av norska kommuner skulle också vara möjlig. En 
grund skulle i så fall kunna vara Gøsta Esping-Andersens (1990) de-
finition av de tre skandinaviska länderna som socialdemokratiska 
välfärdsregimer. Fortsatt finns där likheter länderna emellan rö-
rande organisering av idrotten (Andersson & Carlsson, 2009; 
Bergsgard & Norberg, 2010; Carlsson et al., 2011). Studier har dock 
påvisat att norska staten tar ett betydande finansiellt ansvar vid upp-
förandet av anläggningar (se bl.a. Bergsgard et al., 2009; Rafoss, 
2009a, 2011). Detta saknar motsats i Danmark och Sverige. I stället 
är det där i stor utsträckning uteslutande kommuner bland de of-
fentliga myndigheterna som bär och burit det finansiella ansvaret 
när det kommer till idrottens anläggningar (Lindroth, 2000; 
Mortensen, 2004; Sjöblom, 2006; Wøllekær, 2007, 2009). Ytterli-
gare en skillnad mellan länderna som ligger till grund för varför 
norska kommuner inte är en del av avhandlingen är ägarstruk-
turerna bakom elitfotbollens arenor. Medan danska och svenska 
kommuner i hög grad är ägare till elitfotbollens arenor är det i Norge 
i stället klubbar och privata bolag som oftast gör det. Även om 
norska kommuner kan bli involverade i arenaprocesser mot bak-
grund av exempelvis plan- och byggnadslagen, är många av de 
norska kommunernas roll i förhållande till elitfotbollens standardi-
serade arenakrav inte lika explicit som är fallet för danska och 
svenska kommuner.  

 
Kommunala företrädare 
Till följd av avhandlingens syfte är en majoritet av intervjuerna ge-
nomförda med kommunala aktörer (se bilagor). Även om politiker 
blivit intervjuade ligger tyngdpunkten på kommunala tjänstemän. 
Det är också företrädare för den kommunala förvaltningen som be-
svarat den enkät som utgör empiriskt underlag för artikel III. Valet 
att sätta betoningen på kommunala tjänstemän skedde då en rad 
studier understrukit det stora inflytandet förvaltningen har på poli-
tiska beslut (Granberg, Montin, & Mörck, 2000; Ibsen, 2007; 
Lindblad, 2002; Lundquist, 1992; Montin & Granberg, 2013). 
Hans Lindblad (2002) lyfter exempelvis att de förtroendevalda fått 
ett minskat inflytande till förmån för tjänstemän. Han menar vidare 
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investeringar i anläggningar, och även haft definitionsmakten över 
vad en anläggning är.  
 
I avhandlingens problemformulering riktades fokus mot kommu-
nala aktörer i Danmark och Sverige, och deras agerande rörande de 
standardiserade arenakraven. Valet att betona kommunala aktörer 
baseras i huvudsak på två skäl. För det första blir kommunerna i sin 
roll som arenaägare utifrån teorin om standardisering, mottagare av 
arenakraven. Till följd innehar de en viktig roll för elitfotbollens 
sportifieringsprocess. För det andra är finansieringen och implemen-
teringen av arenakraven formellt sett inte ett kommunalt uppdrag, 
varken i Danmark eller Sverige (Mathiasen & Halgreen, 2005; 
Naundrup Olsen, 2012; SKL, 2017). Uppdraget är således frivilligt, 
vilket ligger i linje med tanken om anpassningen till en standard som 
just sådant.  

 
Betoningen på danska och svenska förhållanden grundar sig i både 
om likvärdigheter och skillnader. På ett övergripande idrottsligt plan 
finns det likheter kring strukturen av den organiserade idrotten 
(Bergsgard & Norberg, 2010; Carlsson, Norberg, & Persson, 2011). 
I fråga om elitfotboll finns det däremot skillnader. Gammelsæter 
(2009) framhåller att det i relation till ägarstrukturerna existerar 
olikheter mellan danska och svenska klubbar. I Danmark drivs en 
majoritet av klubbarna som aktiebolag och är noterade på börsen. 
Vidare har privata aktörer möjlighet att driva danska fotbollsklub-
bar. En liknande struktur är inte möjlig i Sverige. Majoriteten av 
klubbarna i de två högsta divisionerna drivs där som föreningar. 
Endast ett fåtal elitfotbollsklubbar är bolagiserade. Till skillnad från 
i Danmark är det även ett krav att föreningarna måste vara majori-
tetsägare i bolagen. Att det fortsatt finns en betoning på de två 
högsta serierna för herrar beror på att arenakraven för att delta i 
dessa serier är striktare än motsvarande för att delta i de bästa divis-
ionerna för damer i respektive land (se bl.a. DBU, 2013; SvFF, 
2012a, 2012b).  
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endera strategiska utvalda via kommunala dokument som berörde 
arenaprocessen, eller av den specifika kommunen som önskade att 
en viss person skulle delta. I förhållande till de utifrån enkäten upp-
följande intervjuerna blev de fyra kommunerna utvalda antingen på 
grund av att de befann sig i, alternativt precis avslutat en arenapro-
cess, eller att de hade stått värd för U-21 EM i fotboll för herrar 
2011, då kommunen skulle anpassa sig till UEFA:s arenakrav. 
 
Intervjuer med politiker har icke desto mindre genomförts, vilket 
fallet Mariagerfjord illustrerar. Anledningen till att tonvikten där la-
des på politiker är att klubben och inte kommunen är ägare till are-
nan. Frågor i arenaprocessen som annars är kommunala angelägen-
heter såsom upphandling och samråd, blev därför inte aktuella. Där-
för var förvaltningens roll begränsad. I stället var kommunens hu-
vudsakliga uppgift i processen att fatta beslut om huruvida de skulle 
medfinansiera en anpassning till DBU:s arenakrav eller ej. 
 
Elitfotbollens företrädare 
Intervjuer har även gjorts med företrädare för DBU och SvFF. För-
bunden är betydelsefulla aktörer eftersom de utformar och utfärdar 
kraven samt auktoriserar en arena om den uppfyller kraven. Ytterli-
gare orsak till att inkludera förbund var att tidigare forskning påvi-
sat att de har en betydande roll för utformningen av den kommunala 
anläggningspolitiken (Bergsgard et al., 2009; Rafoss & Troelsen, 
2010; Sjöblom, 2015). Beslutet att inkludera dessa gjordes tillika en-
ligt Lundquists (1992) tanke om att förvaltningens kunskap, storlek 
och i viss mån kontinuitet också är applicerbar på fotbollsförbun-
den. Både det danska och svenska fotbollsförbundet tillhör de 
största specialförbunden i respektive land, och precis som i en kom-
mun har de både valda företrädare samt personer med förvaltnings-
mässiga uppgifter. För denna avhandlings vidkommande ansågs det 
därför, i ljuset av förbundens storlek och utformning, att de som 
hade ansvar för anläggningsfrågor eller specialkunskap inom områ-
det var bäst lämpade att intervjua.  
 
Vidare genomfördes intervjuer med företrädare för HIK och ÄFF. 
Föreningarna är intressanta då de rör sig i två olika system, dels i ett 
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att det ofta är tjänstemän som styr och inte politiker. Mikael Gran-
berg, Stig Montin och Johan Mörck (2000) poängterar i samman-
hanget att vagt formulerade politiska mål lämnar stort utrymme för 
professionella bedömningar i förvaltningen. Vidare tillägger de att 
delegeringen är långtgående, och att tjänstemän därmed förhållan-
devis fritt kan utforma verksamheten.  

 
Arenaprocessen i Ängelholm illustrerar den kommunala förvaltning-
ens förhållandevis stora påverkan på politiken. I tjänsteutlåtanden 
som där togs fram fick förvaltningens förslag till beslut i stort sett 
alltid genomslag, det vill säga att en majoritet av politikerna nästan 
alltid röstade för dessa förslag. Lundquist (1992) menar att det finns 
tre egenskaper hos förvaltningen som stärker dess makt i förhållande 
till politiker och som ger de stora möjligheter att påverka styrnings-
kedjan. En av dessa är kunskap. Kunskapen om politikens verkliga 
innehåll är i hög grad cementerad i den förvaltningen, och den har 
specialkunskaper. Specialkunskapen är generellt svår för en enskild 
politiker att uppnå eller inneha, i synnerhet på kommunal nivå i Ma-
riagerfjord och Ängelholm, där alla politiker inte är det på heltid. 
Den andra egenskapen är storleken. Sett till den och på kontakty-
torna inom många förvaltningar kan de vara svåra för politiker att 
kontrollera och överblicka. En konsekvens kan bli att det blir pro-
blematiskt för politikerna att utöva en ändamålsenlig förvaltnings-
styrning. Som tredje egenskap pekar Lundquist (1992) på kontinui-
teten. Eftersom politiker väljs för ett uppdrag på en bestämd tidspe-
riod, är det större rotation bland politiker än på tjänstemän. Därut-
över arbetar tjänstemän fortlöpande med sina respektive sakområ-
den, vilket innebär att det finns en annan aktualitet i förvaltningen 
relativt den politiska sfären.  

 
Tjänstemännen som intervjuades för avhandlingen arbetade nöd-
vändigtvis inte specifikt med idrottsfrågor i kommunen. Några av 
dessa hade ett mer överordnat ansvar inom förvaltningen, där are-
nan blev en del av det övergripande strategiska arbetet i kommunen 
(se bilagor). Spridningen ligger i linje med Alexander Paulsson 
(2014), som hävdar att en arenaprocess vanligtvis spänner över flera 
kommunala områden. Till intervjuerna blev kommunföreträdarna 
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Exempelvis är det av vikt att poängtera att det nödvändigtvis inte 
finns en samsyn bland alla svenska kommuner kring SKL:s utspel 
och policydokument. SKL (2011) framhåller själva att det är upp till 
varje enskild kommun att fatta beslut baserade på de lokala förhål-
landena. Likväl menar Sjöblom (2015) att SKL har en påverkan på 
kommunernas självständiga ställningstaganden i förhållande till an-
läggningar, varför SKL som organisation och deras agerande gente-
mot de standardiserade arenakraven blir intressant att studera.  
 
Andra företrädare 
Utöver företrädare för kommuner och idrotten har tidigare forsk-
ning kring den skandinaviska anläggningspolitiken även visat att 
privata aktörer kan ha en påverkan på kommunala arenaprocesser 
(Bergsgard et al., 2009; Paulsson, 2014; Wøllekær, 2009). Utifrån 
denna kunskap fanns i fallstudierna kring Mariagerfjord och Ängel-
holm en särskild uppmärksamhet på en eventuell påverkan från pri-
vata aktörer, dels tillfrågades de kommunala aktörerna vid intervju-
tillfällena om vilka olika aktörer som hade medverkat i arenaproces-
sen, dels kontaktades i fallet Ängelholm klubbens huvudsponsor di-
rekt via e-post. Företrädare för sponsorn underströk i ett svar att 
företaget inte hade varit en del av processen. I intervjun med ÄFF:s 
ordförande pekade även denne på avsaknaden av privata aktörer 
som kunde hjälpa klubben att få till stånd en ny arena. Därjämte är 
det misslyckande upphandlingsförfarandet av finansieringen av are-
nan en indikation på att kommersiella aktörer lyste med sin från-
varo.  

 
Andra aktörer och organisationer som skulle kunna vara relevanta i 
sammanhanget är paraplyorganisationerna Danmarks Idrætsfor-
bund (DIF) och RF samt andra specialförbund. Detta då dessa och 
andra förbund också har önskemål och krav de önskar få uppfyllda 
med hjälp av offentliga medel (se bl.a. DIF, 2015; RF, 2015). På 
lokal nivå skulle andra klubbar – både inom bredd och elit – vara av 
intresse, för att på så vis utöka bilden av vilka möjliga idrottspoli-
tiska utmaningar och konsekvenser kring övriga anläggningar de 
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idrottsligt, där de som mottagare av kraven måste uppfylla dessa för 
att kunna delta i en specifik division, dels är de en del av och rör sig 
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barna har få anställda. Därför kunde jag inte luta mig mot Lundquist 
(1992) utan i stället genomfördes intervjuer med klubbarnas ordfö-
rande. Samma princip gällde intervjun med intresseorganisationen 
för danska elitklubbar i Danmark, Divisionsforeningen. Den ägde 
där rum med dess direktör.  
 
I överensstämmelse med Sjöblom (2015) får de utvalda representan-
terna företräda organisationens åsikter generellt. Det gäller inte bara 
för intervjuerna med klubbarna, utan också i de med kommunala 
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liten, då de utvalda företrädarna innehaft ett huvudansvar inom ett 
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som skulle skada deras egna intressen, och att det finns en tendens 
att vara sin organisation trogen. Därför får företrädarna represen-
tera sin organisations åsikter och intressen.  
 
Olika ingångar 
Alvesson och Deetz (2007) menar att det är nödvändigt att empiriskt 
material som skapas via intervjuer och andra tillvägagångssätt be-
döms gentemot personernas politiska intressen och överväganden. 
De understryker att det mellan aktörer råder en konkurrens om sta-
tus och ekonomiska medel, samt uppfattningar och idéer om vad 
som är adekvat och relevant. Sanningen är i den meningen subjektiv 
och kan skilja sig mellan aktörer. Med hänsyn till inkluderingen av 
företrädare för olika organisationer som innehar en betydelse för ut-
färdandet och mottagandet av de standardiserade arenakraven fram-
kom också olika syn på verkligheten, såväl mellan som inom orga-
nisationer.  
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personer som via deltagande bidragit med information företräder en 
offentlig verksamhet, skulle kunna vara en av anledningarna till 
detta. I gengäld förhöll jag mig i större utsträckning till anonymitet. 
Alvesson och Deetz (2007) påpekar att det är självfallet och väsent-
ligt att forskaren garanterar anonymitet åt den som blir intervjuad. 
Ask Vest Christiansen (2011) går inte så långt som att kräva anony-
misering. Däremot lyfter han att det kan vara ett sätt att få de inter-
vjuade att prata. Samtidigt nämner denne att anonymitet är kontext-
bundet. Beroende på val av metod hade jag avhandlingen olika för-
hållningssätt. I det följebrev som skickades med enkäten, där jag be-
skrev syftet med studien och vad informationen skulle användas till, 
framfördes att svaren skulle behandlas anonymt, och att det inte 
skulle framgå vad den enskilda kommunen hade svarat. Hållningen 
intogs eftersom enkäten hade i syfte att få kunskap om eventuella 
mönster bland danska kommuner, och därför var inte en enskild 
kommuns svar per se intressant. I stället var det helheten som var av 
betydelse. Därtill användes även anonymisering som ett medel för 
att öka svarsfrekvensen (jfr. Holme & Krohn Solvang, 1997).  

 
När det gäller de genomförda intervjuerna var anonymitet där inte 
aktuellt. Bakgrunden till valet är problematiken i kontextnära an-
greppssätt som fallstudien att garantera detta. Det förelåg dock 
ingen tanke från min sida att i avhandlingen namnge de intervjuade. 
I stället valdes med utgångspunkt i Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) att lyfta fram organisationen och företrädarens position i 
denna snarare än den enskilda individen. Detta ligger i linje med 
Christiansen (2011), som framhåller att det sällan är den enskilda 
individen som är av intresse. Tvärtom riktar sig intresset mot indivi-
den i egenskap av representant för en organisation och mot de erfa-
renheter, värderingar och normer som kan bidra till förståelsen av 
det fenomen som undersöks. I denna avhandling handlade det om 
de enskilda organisationerna samt deras agerande på och upplevel-
ser av och kring de standardiserade arenakraven.  
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standardiserade arenakraven från elitfotbollen ger upphov till. Emel-
lertid finns det i avhandlingen inte ett explicit intresse av interna id-
rottspolitiska konsekvenser. Därmed är intervjuer med andra för-
bund eller klubbar inte genomförda. Eventuella konsekvenser re-
spektive spänningsförhållandet mellan och inom förbund och klub-
bar skulle kunna vara frågor för den fortsatta forskningen att ta tag 
i.  

Såsom en avhandling i stor utsträckning handlar om att göra meto-
dologiska val handlar en sådan också om etiska överväganden. Ve-
tenskapsrådets (VR) (1990) fyra huvudkrav i skriften Forskningse-
tiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
har varit vägledande i förhållande till de etiska reflektionerna, om 
än i olika grad. Gällande informationskravet blev respondenterna av 
enkäten via ett följebrev informerade om syftet med undersök-
ningen, vad uppgifterna skulle användas till, var resultaten skulle 
offentliggöras samt vilka som stod bakom projektet (se bilagor). Ett 
liknande tillvägagångssätt förelåg vid mina intervjuförfrågningar, 
där jag i en e-post kortfattat presenterade mitt avhandlingsprojekt, 
varför personen i fråga var intressant för avhandlingsarbetet samt 
hur lång tid intervjun skulle ta. Detta var information jag upprepade 
när intervjun ägde rum. I relation till samtyckeskravet lämnade per-
sonerna samtycke i den meningen att de frivilligt valde att ställa upp, 
vare sig det handlade om besvarandet av en enkät eller deltagande i 
en intervju. Vid varje intervjutillfälle frågade jag även om den inter-
vjuades godkännande att spela in samtalet. Alla jag kontaktade för 
en intervju önskade dock inte ställa upp, vilket respekterades. Likaså 
respekterades en informants önskan att jag skulle stänga av diktafo-
nen när denna skulle delge känslig information.  
 
I avhandlingen har nyttjandekravet inte haft en framskjuten bety-
delse, organisationerna och inte de enskilda personerna varit av in-
tresse. Ett liknande förhållningssätt har förelegat vid VR:s konfiden-
tialitetskrav. Ingen information eller uppgifter som skulle kunna de-
finieras som etiskt känsliga har uppkommit under avhandlingens 
gång. Avhandlingsämnet i sig, samt det faktum att merparten av de 
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tanke om att ordnande, tolkning och slutsatser sker i samklang med 
metodologin. Följaktligen var den teoretiska begreppsapparaten i 
stor utsträckning med i processen, och de valda teoretiska utgångs-
punkterna var vägledande i min analys- och tolkningsprocess. Be-
grepp som exempelvis ”anpassning”, ”begränsad frivillighet” och 
”likriktning” styrde alltså när materialet i omgångar sorterades och 
tolkades. En möjlighet eller konsekvens av att låta de teoretiska ut-
gångspunkterna styra, är att vissa perspektiv och aspekter i det em-
piriska materialet uppmärksammas, medan andra situationer och 
riktningar hamnar i skymundan. Det föreligger med detta en med-
vetenhet om att valet av teoretiska utgångspunkter får följder för 
sorteringen av materialet, samt tolkningarna och slutsatserna. Där-
för är det av vikt att betona att de teoretiska utgångspunkterna ska 
ses som raster och analytiska begrepp (jfr. Andersen, 1997; 
Lundquist, 1992; Svensson, 2015; Yttergren, 1996). Andra teorier, 
modeller och alternativa perspektiv hade kunnat förmedla en annan 
verklighet än den som presenteras i artiklarna.  
 
Trots att det i teorin finns en form av given linje över forskningspro-
cessen är den faktiska processen aldrig så rationell (Lundquist, 1993; 
Rennstam & Wästerfors, 2015; Rönnbäck, 2015). Så har fallet även 
varit för min del. Konsekvent förelåg det ett samspel, en växelverkan 
mellan litteraturinläsning, insamling och skapande av material samt 
analys och tolkning. En del av detta omväxlande och slingrande ar-
bete bottnar i mitt val att skriva en sammanläggningsavhandling. 
Vägen mot att publicera artiklar är inte spikrak och processen gav 
upphov till nya spår och riktningar i mitt skrivande. Men detta in-
nebar även att jag inte var ensam i forskningsprocessen. Två av av-
handlingens artiklar skrevs tillsammans med Rasmus K. Storm, som 
är min kollega vid Idrættens Analyseinstitut. Båda artiklarna be-
handlade danska kommuners erfarenheter och agerande i relation 
till de standardiserade arenakraven. Jag samarbetade med Storm ef-
tersom han har en betydande kunskap om den danska kontexten, 
och framför allt dansk elitfotboll. Därför menar jag att våra erfaren-
heter och kunskaper kompletterade varandra på ett utmärkt sätt, re-
lativt avhandlingens syfte och frågeställningar.  
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I det att jag i avhandlingen tog avstamp i både kvalitativa och kvan-
titativa ansatser fick det en påverkan på analys- och tolkningspro-
cessen. Material som tillkommer via kvalitativa metoder, såsom do-
kument, är i jämförelse med material från exempelvis enkäter inte 
tillgängligt på samma ordnade och systematiska vis (Holme & 
Krohn Solvang, 1997). Vidare var materialet som skapades via en-
käten av mer deskriptiv art och tillkom i syfte att se ett eventuellt 
mönster eller frekvens hos kommunerna. Enkäten gav således inte 
upphov till samma djupgående material som de kvalitativa ansat-
serna. Eftersom förvärvat kvalitativt material på förhand i stor ut-
sträckning inte är systematiserat innebär detta att forskaren genom 
olika strategier kan sortera och tolka det. En strategi för att sortera 
och tolka var de semi-strukturerade intervjuguiderna. Även om sam-
talen kunde ändra riktning, fanns där en tematik som gjorde att sam-
talen redan i skapandet genomgick en form av sortering. Dokumen-
ten i fråga sorterades dessa inledningsvis kronologiskt. Detta för att 
få en överblick över de enskilda processerna i de studerade fallen.  

 
Då intervjuerna transkriberades i sin helhet behandlades de liksom 
mina insamlade dokument som textmaterial. Alltefter Peter Svens-
son (2015) skedde analysen och tolkningen av detta i förbindelse 
med andra val i forskningsprocessen. Såsom i min beskrivning av 
transkriberingsarbetet, skedde sorteringen och tolkningen av materi-
alet i omgångar, och det existerade inte endast ett tillfälle där analys- 
och tolkningsarbetet ägde rum. Att det föreligger skiftningar i ana-
lysarbetet blir särskilt tydligt i denna avhandling som är baserad på 
artiklar där analyser och tolkningar skedde över tid, då artiklarna 
utformades och färdigställdes. På så vis var dessa moment inte något 
som tillhörde ett specifikt skede i processen, utan tolkningen av 
materialet fanns med hela tiden.  

 
Analyser kombinerades med insamling och skapande av material 
samt litteraturläsning, vilket innebar att nya infallsvinklar och per-
spektiv tillkom. Följdenligt skedde en växelverkan mellan de olika 
momenten. Tillvägagångssättet är i paritet med Lundquists (1993) 
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I de fem tidigare kapitlen redogjordes för de metodologiska val som 
ligger till grund för att besvara avhandlingens syfte och frågeställ-
ningar. I följande kapitel summeras avhandlingens fyra artiklar. Det 
finns en önskan att genom artiklarna och studierna av konkreta fall 
och organisatoriska sammanhang erhålla en bättre förståelse av hel-
heten. Trots att det finns likheter i artiklarna i form av snarlika me-
todologiska val, har varje artikel sin egen särskilda och unika karak-
tär som belyser de olika möjligheter, utmaningar och problem som 
uppstår för kommunala företrädare i mötet med de standardiserade 
arenakraven.  

 

Alm, J. (2016). Swedish municipalities and competitive sports’ sta-
dium requirements: Competing or mutual interests? International 
Journal of Sport Policy and Politics, 8(3), 455-472  
http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2016.1189446  

 
2008 beslutade Representantskapet i SvFF att nya arenakrav för All-
svenskan, Damallsvenskan och Superettan skulle träda i kraft 2014. 
Även andra förbund följde i fotbollsförbundets spår och utvecklade 
nya arenakrav. En ny inriktning i kraven var en starkare koppling 
till marknaden. Syftet med artikeln var därför att utveckla en in-
stitutionell begreppsapparat, för att tolka och förstå huruvida arena-
kraven och elitidrottens närmanden till marknaden utmanar det in-
stitutionaliserade samarbetet mellan kommuner och elitidrotten. Ef-
tersom många av elitidrottens arenor helt eller delvis är kommunalt 
ägda riktades de nya kraven inte endast mot klubbarna, utan även 
till kommunerna. Konsekvensen blev att flera kommuner vände sig 
till SKL och delade med sig av de erfarenheter och den press de ansåg 
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Arbetet med att skriva artiklarna med Storm var en process, där vi i 
ett gemensamt dokument mejslade fram de olika beståndsdelarna till 
den punkt där båda var nöjda. Eftersom vi delar arbetsplats föregick 
även ett muntligt utbyte. I detta diskuterade vi utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna och textmaterialet olika angreppssätt och infalls-
vinklar för att på så vis utveckla artiklarna. I dessa fall påverkade 
förförståelsen att tolka det insamlade materialet till färdigställandet 
av artiklarna. Det var dock en påverkan jag önskade eftersom det 
fanns en tanke om att hans förförståelse skulle stärka de två artik-
larna. Trots samarbetet var det jag som var initiativtagare till artik-
larna och stod för de övergripande valen. Exempelvis var det jag som 
utformade enkäten och de semi-strukturerade intervjuguiderna. Jag 
hade sålunda det metodologiska ansvaret. Vidare var det jag som 
genomförde och transkriberade alla intervjuer med företrädare för 
kommunerna och elitfotbollen. Under dessa gjorde min svenska bak-
grund sig påmind. Eftersom jag bott och arbetat i Danmark sedan 
2011 valde jag att genomföra intervjuerna på danska. Trots en viss 
erfarenhet av språket uppstod situationer där språkliga utmaningar 
förekom. Framför allt upplevde jag det i transkriberingsarbetet, där 
jag kände det som jag borde ställt följdfrågor eller ändrat riktning i 
samtalen. Upplevelsen var, med tanke på att jag har svenska som 
modersmål, inte lika framträdande i samtalen med svenska kommu-
nala företrädare och representanter från fotbollen.  
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ligger till grund för att besvara avhandlingens syfte och frågeställ-
ningar. I följande kapitel summeras avhandlingens fyra artiklar. Det 
finns en önskan att genom artiklarna och studierna av konkreta fall 
och organisatoriska sammanhang erhålla en bättre förståelse av hel-
heten. Trots att det finns likheter i artiklarna i form av snarlika me-
todologiska val, har varje artikel sin egen särskilda och unika karak-
tär som belyser de olika möjligheter, utmaningar och problem som 
uppstår för kommunala företrädare i mötet med de standardiserade 
arenakraven.  

 

Alm, J. (2016). Swedish municipalities and competitive sports’ sta-
dium requirements: Competing or mutual interests? International 
Journal of Sport Policy and Politics, 8(3), 455-472  
http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2016.1189446  

 
2008 beslutade Representantskapet i SvFF att nya arenakrav för All-
svenskan, Damallsvenskan och Superettan skulle träda i kraft 2014. 
Även andra förbund följde i fotbollsförbundets spår och utvecklade 
nya arenakrav. En ny inriktning i kraven var en starkare koppling 
till marknaden. Syftet med artikeln var därför att utveckla en in-
stitutionell begreppsapparat, för att tolka och förstå huruvida arena-
kraven och elitidrottens närmanden till marknaden utmanar det in-
stitutionaliserade samarbetet mellan kommuner och elitidrotten. Ef-
tersom många av elitidrottens arenor helt eller delvis är kommunalt 
ägda riktades de nya kraven inte endast mot klubbarna, utan även 
till kommunerna. Konsekvensen blev att flera kommuner vände sig 
till SKL och delade med sig av de erfarenheter och den press de ansåg 
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ett ambivalent förhållningssätt till de standardiserade arenakraven. 
Å ena sidan förelåg hos dem en önskan om att fortsätta det ömsesi-
diga utbytet med elitidrotten och en fortsatt anpassning och finan-
siering av kraven. Å andra sidan framhöll kommunerna att om de 
inte fick möjligheten till ett ökat inflytande över utformandet av kra-
ven, skulle de definiera implementeringen och finansieringen av de 
standardiserade arenakraven som ett personligt bekymmer och där-
med inte en kommunal uppgift.  
 

Alm, J. “From acquiescence to avoidance: The case of Ängelholm 
municipality and elite footballs’ standardisations”. (Accepted with 
revisions, Soccer & Society).  

 
Artikel II ska ses som en fortsättning på avhandlingens första artikel, 
och ett steg ned till lokal nivå där den faktiska idrottspolitiken äger 
rum. Steget innebar att jag rörde mig från ett nationellt plan, där en 
viss politik och form av handlande förespråkas, till ett lokalt, där 
denna politik och handlade ska praktiseras. Syftet med artikeln var 
att ur ett institutionellt perspektiv förstå varför en kommun väljer 
att göra motstånd och inte implementera elitfotbollens arenakrav.  

 
I förhållande till artikel I fanns i avhandlingens andra artikel ett 
större fokus på en enskild kommuns agerande i relation till arena-
kraven. Valet fick konsekvenser för mina teoretiska utgångspunkter. 
I artikeln användes det institutionella begreppet standard, för att på 
så vis teoretiskt definiera vad arenakraven är utifrån ett kommunalt 
perspektiv. Dessutom inkluderades de tillhörande begreppen identi-
tet och situation, för att kunna förstå varför en mottagare av en stan-
dard agerar på ett specifikt vis. Som i artikel I inbegreps vidare mo-
dellen över strategiska svar på institutionella krav utvecklad av Oli-
ver (1991).  

 
Studien av Ängelholm utformades som en fallstudie, eftersom det 
förelåg en önskan att på närmare håll studera den kontext och de 
strukturer som kommunen befann sig i och handlade utifrån. Valet 
av kommun var strategiskt, såtillvida att den agerade atypiskt och 
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att kraven skapade. SKL:s svar blev att agera mot förbunden och 
kraven i sig i skrivelser och andra uttalanden. Det empiriska materi-
alet i artikeln utgjordes av dessa skrivna yttranden i form av poli-
cydokument, skrivelser och debattartiklar, vilka publicerades på or-
ganisationens hemsida under perioden 2010-2014 eller inhämtades 
efter kontakt med SKL. 

 
I artikeln definierades genom tidigare forskning de institutionella lo-
gikerna som finns i det empiriskt grundade organisationsfält där 
kommuner och elitidrotten befinner sig. De institutionella logikerna 
offentlig och ideell har i ett historiskt perspektiv i stor utsträckning 
kunnat samexistera. Detta mot bakgrund av att de båda aktörernas 
värderingar och föreställningar varit samstämmiga, och då det inte 
funnits en konkurrens logikerna emellan. Men när en ny logik eta-
bleras – i artikeln illustrerad av elitidrottens närmanden till mark-
naden och de nya standardiserade arenakraven – accepteras inte 
denna inom organisationsfält utan vidare. Dokumenten från SKL 
konkretiserar detta. Artikelns teoretiska ramverk tog utgång i en 
modell över strategiska svar på institutionella krav utvecklad av Oli-
ver (1991), samt C. Wright Mills (1997) dikotomi om allmänna pro-
blem och personliga bekymmer. I sin modell definierar Oliver fem 
olika former av svar med tillhörande taktiker som organisationer 
har att tillgå när de ska bemöta institutionell press. Ihop med Mills 
definition om vad som är allmänna problem och personliga bekym-
mer bildade det begreppsapparaten för att besvara artikelns syfte 
och frågeställningar.  
 
Som ett resultat av att en ny institutionell logik fått utrymme, förelåg 
både en kontinuitet och förändring i SKL:s agerande sett mot hur de 
såg på det institutionaliserade samarbetet mellan kommuner och eli-
tidrotten. En kontinuitet i det avseendet att det var möjligt att se en 
fortsättning på 1980- och 90-talet, då kommunerna utifrån det Sjö-
blom (2006) benämner en ”kontraktskultur” försökte stärka sin 
ställning gentemot de lokala storklubbarna. Fortsättningen illustre-
ras bland annat av att det fanns ett önskemål från kommunernas 
sida om att SKL skulle beträda den idrottspolitiska banan. Trots att 
det fanns konkurrerande institutionella logiker hade kommunerna 
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ställning i kommunen. Uppbackningen från invånarna kring klub-
ben är begränsad – i alla fall i relation till representationslaget. I stäl-
let är det där ishockeylaget Rögle BK som innehar en framskjuten 
roll och åtnjuter en popularitet. Sammantaget med hur kommunen 
genom sitt idrottspolitiska program fokuserar på barn- och ungdom-
sidrott fanns därmed ett politiskt utrymme för kommunen att agera 
mot de standardiserade arenakraven.    

Alm, J. & Storm, R.K. “Isomorphic forces and professional soccer’s 
standardization: Instruments of governance for municipal invest-
ments?” (Accepted with revisions, International Journal of Public 
Administration).  
 
Eftersom det fanns önskan att erhålla kunskap om danska kommu-
ners erfarenheter och handlande i relation till de standardiserade 
arenakraven utformades en enkät. Utöver detta syfte eftersöktes en 
insikt om de standardiserade kravens eventuella kraft som styrme-
del. Med detta menas huruvida kommunerna, sett till kraven, valt 
att investera i arenor eller ej. Relativt av svaren i undersökningen 
blev syftet med artikeln, att ur ett institutionellt perspektiv förstå 
varför danska kommuner väljer att tillmötesgå DBU:s arenakrav och 
göra stora offentliga investeringar i arenor.  

 
I utformandet av enkäten förelåg en tanke om att urskilja olika for-
mer av faktorer som skulle kunna öka förståelsen över varför en 
kommun agerar på ett specifikt vis i förhållande till kraven. Enkäten 
skickades ut till alla 98 danska kommuner. För artikelns vidkom-
mande valdes emellertid de kommuner som vid tidpunkten hade en 
eller flera klubbar i den högsta eller näst högsta division, och som 
spelade sina hemmamatcher på en kommunalägd arena ut. Av de 19 
kommuner med ovanstående överensstämmande situation, valde 15 
att besvara enkäten. Utöver denna genomfördes även intervjuer med 
företrädare för fyra kommuner, samt för DBU och elitfotbollens in-
tresseorganisation, Divisionsforeningen.  
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avvikande mot hur vanligtvis kommuner gjort i anknytning till eli-
tidrottens arenakrav. Kommunen valde att göra aktivt motstånd i 
stället för att anpassa sig och implementera kraven. Det empiriska 
materialet bestod av intervjuer såväl som kommunala dokument. In-
tervjuerna genomfördes företrädesvis med företrädare för kommu-
nen i deras roll som mottagare av kraven. Intervjuer genomfördes 
dock även med företrädare för förbundet, som utfärdare av kraven, 
samt den lokala elitklubben, ÄFF. Eftersom kommunen är ägare till 
arenan där klubben spelar sina hemmamatcher, var det en kommu-
nal process att anpassa arenan till kraven från SvFF. Ägarförhållan-
dena medverkade till att mitt material även utgjordes av kommunala 
dokument i form av bland annat utredningar, tjänsteutlåtanden och 
beslut.  

 
Standardisering som en form av institutionell reglering och styrme-
del var gällande i fallet Ängelholm. Elitfotbollens standardiserade 
arenakrav definierade och kännetecknade kommunens föreställ-
ningar och preferenser under en stor del av arenaprocessen. Ageran-
det tangerar i hög grad Olivers (1991) strategi om anpassning och 
taktiken efterlevnad, där organisationer väljer att följa eller införliva 
förgivettagna värderingar och normer eller institutionella krav. En 
förflyttning till mer aktiva former av motstånd mot kraven i form av 
strategierna kompromiss och trots, och sedermera taktiken flykt, 
kom först efter en misslyckad upphandlingsprocess av arenan.  

 
Fallet Ängelholm öppnar för tänkbara logiker som kan förklara var-
för en aktör väljer att göra motstånd mot en anpassning till en stan-
dard som annars kännetecknas av begränsad frivillighet. En del av 
förklaringen skulle kunna vara att det vid tidpunkten inte fanns en 
institutionaliserad relation mellan kommunen och elitdelen av klub-
ben, varför kommunen som mottagare av de standardiserade arena-
kraven hade ett större handlingsutrymme än andra kommuner i lik-
nande situationer. Undvikande och flykt blev således reella alterna-
tiv för kommunen. För kommunen innebar detta att den i sin roll 
som arenaägare inte valde att anpassa sig till kraven. Följaktligen 
fick ÄFF spela sina hemmamatcher på en annan arena i en annan 
kommun. En annan förklaring kan vara idrottslogiken och klubbens 
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Alm, J. & Storm, R.K. (2017). From standard to directive: A case 
study on the peculiar policy process of Danish stadium funding. 
Journal of Global Sport Management.  
http://dx.doi.org/10.1080/24704067.2017.1381569 

 
Avhandlingens fjärde artikel ska ses som en fortsättning på artikel 
III. I denna studeras på ett djupare plan varför en kommun väljer att 
anpassa sig till DBU:s arenakrav. Syftet med artikeln var att förstå 
hur DBU och Divisionsforeningen lyckats låta anpassningen till kra-
ven tränga ned till kommunal nivå och med detta medverkat till att 
kraven blivit ett kommunalt uppdrag. 

 
Som artikel II utformades den som en fallstudie. Mariagerfjord kom-
mun valdes ut då det var ett extremfall. Till skillnad mot Ängelholm 
avvek dock inte Mariagerfjord på det vis att de agerade och gjorde 
motstånd mot kraven. I stället är fallet extremt i det avseendet att 
kommunen valde att medfinansiera en anpassning till kraven fastän 
det rådde en stor diskrepans mellan de lokala behoven och DBU:s 
kapacitetskrav. Kapacitetskravet från det danska fotbollsförbundet 
föreskriver att en arena ska kunna ta emot 10 000 åskådare och i 
byn Hobro där HIK spelar sina hemmamatcher bor ca 11 000 invå-
nare. Med utgångspunkt i vad Flyvbjerg (2009) benämner ”exemp-
lets makt” fanns det alltså en önskan att med fallet Mariagerfjord 
belysa de standardiserade arenakravens påverkan på kommunala 
beslutsprocesser.  
 
Eftersom kommunen inte är ägare till arenan existerade där i förhål-
lande till i Ängelholm inte heller samma mängd kommunala doku-
ment att samla in. I stället blev det ett större fokus på intervjuer. 
Med hänsyn till ägandeskapet och att arenaprocessen var förhållan-
devis kort, genomfördes intervjuer med politiker och inte tjänste-
män. Intervjuer utfördes även med företrädare för HIK, DBU och 
Divisionsforeningen. Likt för de övriga artiklarna i avhandlingen var 
de teoretiska utgångspunkterna av institutionell karaktär. Fokus låg 
på standard som institutionell reglering och de tillhörande begrep-
pen identitet och situation för att förstå kommunens agerande.  
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Bland de kommuner som besvarade enkäten identifierades en likrikt-
ning i relation till en anpassning av DBU:s arenakrav. För att kunna 
förstå varför, inkluderades DiMaggio och Powell (1983) och det in-
stitutionella begreppet organisationsfält samt de tre olika formerna 
av institutionell isomorfism: tvingande, mimetisk och normativ. Ut-
över organisationsfält och isomorfism var även begreppet standard, 
precis som i artikel II, inkluderat. Utöver teoretiseringen av arena-
kraven användes dock begreppet också som ett led i att förstå varför 
likriktning genom standardisering uppstår. 

 
Tolkningen och analysen av materialet visade att tvingande former 
av isomorfism var en anledning till detta. Elitfotbollens organisat-
ioner har, utan någon formell makt över kommunerna, lyckats få 
dem att anpassa sig till kraven utan att förbundet i större utsträck-
ning bidragit ekonomiskt. Kommunerna har känt sig förpliktade att 
anpassa sig till DBU:s arenakrav då konsekvenserna annars blivit allt 
för påtagliga, både för kommunen och klubben. Vidare fanns det 
tecken på mimetisk isomorfism. I samspel med föreställningarna om 
klubbarnas betydelse i upplevelseekonomin, har kommunerna och 
klubbarna i varierande utsträckning hittat en gemensam plattform, 
som resulterat i att kommunerna efterlevt kraven och klubbar erhål-
lit förbättrade förhållanden. En kommuns förstärkning av den lo-
kala elitklubbens materiella förhållanden – illustrerad av arenan – 
påverkade därmed andra kommuners vilja att imitera.  

 
Analysen visar likväl att det också existerade ett motstånd till kra-
ven. Både enkätmaterialet och intervjuerna visade ett kommunalt 
missnöje över utvecklingen. Tillika fanns en önskan om en högre 
grad av medfinansiering från elitidrottens sida vid implementeringen 
av de standardiserade arenakraven. Kraven från DBU upplevdes av 
vissa kommuner som oproportionella. Det stod samtidigt klart att 
det finns en form av makt i relationen mellan förbund och kommu-
ner. Makten har inneburit att kommunerna trots missnöjet efterlevt 
kraven.  
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I följande kapitel diskuteras resultaten i avhandlingens fyra artiklar 
utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna och analytiska begrep-
pen. I kapitlet kommer avhandlingens syfte att ur ett institutionellt 
perspektiv tolka och förstå kommunala aktörers agerande gentemot 
elitfotbollens standardiserade arenakrav också att besvaras. Samti-
digt ges svar på avhandlingens frågeställningar: Hur vi kan förstå 
elitfotbollens inflytande på den kommunala idrottspolitiken? Vilka 
handlingsalternativ har kommunala aktörer i mötet med elitfotbol-
lens standardiserade arenakrav? Varför agerar kommunala aktörer 
som de gör? Slutligen diskuteras avhandlingens relevans, och beho-
vet av fortsatt forskning inom området.  

 

Kristina Tamm Hallström (2000) framhåller att utfärdare av en 
standard vanligtvis lyfter fram att implementeringen av denna är helt 
frivillig, medan mottagaren snarare upplever att det handlar om en 
begränsad frivillighet. Ett liknande mönster framkommer i denna 
avhandling. Elitfotbollens organisationer påpekar det frivilliga för 
kommunerna att anpassa sig till de standardiserade arenakraven. 
Det framkommer däremot i materialet att kommunala företrädare 
upplever en begränsad frivillighet gentemot detta. Det råder som sy-
nes en diskrepans mellan förbunden som utfärdare och kommu-
nerna som mottagare av elitfotbollens standardiserade arenakrav, i 
hur de uppfattar verkligheten i förhållande till kraven. 

 
Avhandlingen visar även att kommunerna anpassat sig till arenakra-
ven. Denna anpassning måste förstås mot bakgrund av att fotbollens 
organisationer i princip har monopol på organiseringen av elitfot-
boll. Kommunerna har därmed få valmöjligheter inom vad som 
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Trots en diskrepans mellan de lokala behoven och arenakraven, var 
HIK:s status som Superligaklubb i så pass stor utsträckning sam-
mankopplad med den kommunala identiteten, att det fanns en tydlig 
politisk vilja att delta i projektet och på så sätt anpassa sig efter för-
bundets arenakrav. Vidare var kraven även styrande i det hänseen-
det att hotet om sanktioner, med en eventuell nedflyttning av klub-
ben som konsekvens, medverkade till att kommunen kände sig 
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fälle att bistå klubben och samtidigt knyta an till sin egen identitet.  
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I följande kapitel diskuteras resultaten i avhandlingens fyra artiklar 
utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna och analytiska begrep-
pen. I kapitlet kommer avhandlingens syfte att ur ett institutionellt 
perspektiv tolka och förstå kommunala aktörers agerande gentemot 
elitfotbollens standardiserade arenakrav också att besvaras. Samti-
digt ges svar på avhandlingens frågeställningar: Hur vi kan förstå 
elitfotbollens inflytande på den kommunala idrottspolitiken? Vilka 
handlingsalternativ har kommunala aktörer i mötet med elitfotbol-
lens standardiserade arenakrav? Varför agerar kommunala aktörer 
som de gör? Slutligen diskuteras avhandlingens relevans, och beho-
vet av fortsatt forskning inom området.  

 

Kristina Tamm Hallström (2000) framhåller att utfärdare av en 
standard vanligtvis lyfter fram att implementeringen av denna är helt 
frivillig, medan mottagaren snarare upplever att det handlar om en 
begränsad frivillighet. Ett liknande mönster framkommer i denna 
avhandling. Elitfotbollens organisationer påpekar det frivilliga för 
kommunerna att anpassa sig till de standardiserade arenakraven. 
Det framkommer däremot i materialet att kommunala företrädare 
upplever en begränsad frivillighet gentemot detta. Det råder som sy-
nes en diskrepans mellan förbunden som utfärdare och kommu-
nerna som mottagare av elitfotbollens standardiserade arenakrav, i 
hur de uppfattar verkligheten i förhållande till kraven. 

 
Avhandlingen visar även att kommunerna anpassat sig till arenakra-
ven. Denna anpassning måste förstås mot bakgrund av att fotbollens 
organisationer i princip har monopol på organiseringen av elitfot-
boll. Kommunerna har därmed få valmöjligheter inom vad som 
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arbete parterna emellan förkastades. Kommunen var således inte vil-
lig att betala vad som helst för en anpassning till institutionella 
mönster. Därutöver ställde den politiska krav på klubben, och för-
väntade sig konkreta politiska mål uppfyllda i utbyte mot att de fi-
nansierade en del av de standardiserade kraven. Bland annat skulle 
klubben ta ett arbetsmarknadspolitiskt ansvar. Kommunens age-
rande konkretiserar en form av handlingsförmåga där kommunen 
visserligen anpassade sig till kraven och tillmötesgick institutionella 
regler, men även utkrävde eftergifter av klubben.  
 
Studien rörande SKL och fallet Ängelholm bekräftar att kommunala 
företrädares agerande kan förändras över tid. För övrigt framkom 
att det i de kommunala företrädarnas specifika handlande kan fin-
nas olika former av svar på de standardiserade kraven. I avsaknaden 
av faktisk politisk beslutanderätt på kommunal nivå försökte SKL 
genom skriftliga utsagor förmå förbunden att förändra både arena-
kraven i sig, och strukturerna kring utformningen av framtida krav. 
Under den studerade perioden agerade SKL på olika vis utifrån Oli-
vers (1991) modell, när de företrädde kommunernas upplevda press 
att agera i linje med den institutionella omgivningen; från taktikerna 
om vana och efterlevnad där de i sina skriftliga uttalanden följde och 
accepterade förgivettagna regler och normer från och inom elitidrot-
ten, till taktikerna om bestridande och attack där organisationen 
starkt ifrågasatte förbunden och rimligheten i kraven. Däremellan 
fanns det i SKL:s agerande i mötet med kraven inslag och en kombi-
nation av försoning, förhandling och flykt.  
 
Fallet Ängelholm återger även en förändring och mångfaldighet av 
handlingsalternativ: från det att kommunen såg kraven som en in-
stitutionell, förgivettagen regel de planerade att följa, till att agera i 
linje med vad Oliver benämner som avfärdande och bestridande. Till 
följd av kommunens bestridande och avfärdande fick ÄFF under en 
period spela sina hemmamatcher på annan ort. Fallet i fråga belyser 
visserligen att standarder fungerar som en form för institutionellt 
styrmedel, då kommunen till slut valde att anpassa sig till kraven, 
om än utifrån en betydligt mindre ekonomisk kostym och på den 
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skulle kunna betecknas som en stängd marknad. En ytterligare för-
klaring till kommunernas anpassning är att elitfotbollen äger olika 
former av styrmedel. Ett första är standarderna i sig, och hur de ver-
kar som en form av institutionell reglering, där arenakraven och den 
organiserade idrottens definitionsmakt över vad en anläggning blir 
styrande för den kommunala anläggningspolitiken. Ett andra styr-
medel är de sanktioner som kan drabba kommunernas elitlag. Till-
sammans skapar de en tvingad isomorfism, eller vad Oliver (1991) 
benämner som en efterlevnad av regler och normer, där kommu-
nerna accepterar och anpassar sig till de standardiserade arenakra-
ven och strukturerna inom elitfotbollen. Annorlunda uttryckt har 
förbunden fått makt att styra och påverka kommuner till att uppföra 
anläggningar som inte nödvändigtvis ligger i linje med lokala behov.  

 
Emellertid väljer kommunala företrädare inte bara att anpassa sig 
till kraven utifrån tvingande isomorfism, och vad som skulle kunna 
uppfattas som strukturellt tvingande handlingar. Denna anpassning 
skulle också kunna liknas vid en mimetisk isomorfism, eller vad Oli-
ver (1991) definierar som imitation av institutionella mönster. Kom-
munala företrädare önskar på så sätt vara en del av strukturen och 
åtnjuta de värden som den genom elitfotbollen förväntas generera. 
Institutionella idéer, rutiner och normer om bland annat PR och till-
växt är värden som ständigt reproduceras, och som varit en del av 
den kommunala idrottspolitiken sedan efter andra världskriget. I 
detta ligger en benägenhet att följa kraven och imitera andra kom-
muner, för att på så vis anpassa sig till omvärldens förväntningar.  
 
Trots rådande strukturer av monopol och institutionell reglering via 
standarder, visar de empiriska fallstudierna att en ovillkorlig anpass-
ning inte är det enda handlingsalternativet för kommunala företrä-
dare. Vidare framkommer skillnader både mellan och inom kommu-
nala organisationer, i hur företrädare agerat i mötet med elitfotbol-
lens arenakrav. I fallet Mariagerfjord uppnåddes vad Oliver (1991) 
kallar en kompromiss, i det att kommunen förhandlade med klub-
ben rörande kostnaderna av en anpassning till DBU:s arenakrav. En 
illustration av detta är att klubbens första förslag på finansiellt sam-
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lens strukturer legitimeras. Tanken om elitfotbollens samhällsnyt-
tiga värde fortlever således, med följden att den genom sitt monopol 
och sina strukturer får sina standardiserade arenakrav finansierade 
och implementerade av kommuner, även om kraven inte överens-
stämmer med lokala behov.  
 
Tidigare forskning har hävdat att elitidrotten haft makten att defi-
niera vad en anläggningar är (Goksøyr, 1996b; Rafoss, 2009a; 
Tangen, 2011). De stora kommunala investeringarna i anläggningar 
till elitfotboll kan tolkas som att definitionsmakten i hög grad finns 
kvar hos elitfotbollen, samt att lokala elitklubbar fortfarande åtnju-
ter en institutionell status i många kommuner. Men det finns tecken 
på förändring. I avhandlingen framkommer att definitionsmakten 
utmanas och att kommunala företrädare i dag har ett mer kritiskt 
förhållningssätt till elitfotbollens krav och önskemål. Kommunerna 
vill få till en förändring av rådande strukturer. Kritiken mot denna 
ordning har varit starkast i Sverige. Ett antal kommuner har mot 
bakgrund av en upplevd press över att anpassa sig till kraven och 
således elitfotbollens strukturer vänt sig till SKL efter hjälp. Utifrån 
Oliver (1991) kan SKL:s försök att förändra strukturerna ses som 
en förhandling med institutionella intressenter. Strategin förhand-
ling inkluderar att en organisation utkräver eftergifter hos den aktör 
som har krav eller förväntningar. I denna studie illustreras detta av 
att SKL vill se en anpassning av kraven till kommunernas lokala be-
hov. Samtidigt bygger förhandlingsstrategin även på en tanke om att 
institutionella regler och normer ytterst ska tillmötesgås. Översatt 
till denna studie avser SKL inte att helt förkasta elitfotbollens arena-
krav. Tvärtom förespråkas en anpassning och förändring av struk-
turerna, så att det institutionella samarbetet kan fortgå. 
 
Agerandet från SKL och önskemålet om att kommunerna som 
arenaägare ska inneha en större påverkan på utformningen av de 
standardiserade arenakraven indikerar både kontinuitet och föränd-
ring. Kontinuitet i det avseendet att det är en fortsättning på den 
kontraktskultur som Sjöblom (2006) framhåller uppstod under 
1980- och 90-talen, där kommunerna försökte stärka sin roll gente-
mot de lokala storklubbarna. En förändring i det att det är ett avsteg 

 

 90 

gamla anläggningen. Det illustrerar dock även att en kommun, uti-
från rådande strukturer i den praktiska politiken, inte nödvändigtvis 
måste efterleva kraven och imitera. Handlingar som avfärdande, be-
stridande och flykt var i Ängelholms fall vad Lundquist (1984) kal-
lar strukturellt möjliga handlingar. Detta oaktat är det av betydelse 
att understryka att den kontext och struktur Ängelholms kommun 
verkar i har givit upphov till en viss handlingsfrihet och handlings-
förmåga, inte bara gentemot den lokala klubben, utan också förbun-
det och de standardiserade arenakraven. Kommunens handlingsfri-
het och handlingsförmåga är två faktorer andra kommuner kanske 
inte innehar, beroende på att de verkar i annan kontext och struktur 
som inte föranleder samma politiska utrymme. En kommuns identi-
tet och situation kan därmed påverka vilka alternativ som blir struk-
turellt möjliga i mötet med de standardiserade arenakraven. 
 

De kommunala företrädarnas agerande i mötet med elitfotbollens 
standardiserade arenakrav kan både ses som ett bevarande av rå-
dande strukturer och yttringar av förändring. Ett exempel på beva-
rande handlingar är de många kommunala investeringar som ge-
nomförts för att tillmötesgå elitfotbollens standardiserade arena-
krav, såväl i Danmark som i Sverige. Kontinuiteten och bevarandet 
förstärks av att många danska kommuner ser tillhandahållandet av 
anläggningar till elitidrott som en kommunal uppgift, trots att så-
dant åtminstone formellt ligger utanför uppdraget. Elitfotbollens of-
fentliga uppbackning är således stor, särskilt i Danmark. Liksom i 
tidigare forskning är argumenten dessutom att elitidrott ger bra PR 
för kommuner och att elitidrott främjar en gemensam kommunal 
identitet. Kommunernas uppförande av anläggningar åt de lokala 
elitfotbollsklubbarna lägger på så vis deras agerande i linje med vad 
Sjöblom (2006) benämner prestigestrategin. Informella regler såsom 
normer, rutiner och sedvänjor som kännetecknar organisering och 
handlande i en institutionell relation lever alltså i hög grad ännu kvar 
i relationen mellan kommunerna och de lokala elitklubbarna. Kom-
munala företrädares avsedda och oavsedda tal om elitfotbollen re-
producerar därmed historiska argument, med följden att elitfotbol-
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för anläggningar som riktar sig till bredd- samt barn- och ungdom-
sidrott. Följande avhandling ska med detta ses såväl som breddad 
och specificerad kunskap om elitfotbollens arenor, i en tid där av-
ståndet mellan bredd och elit i förhållande till anläggningar har ökat. 
Vidare har avhandlingen ökat kunskapen om kommunala företrä-
dares erfarenheter och upplevelser av elitidrottens arenakrav, både 
på djupet i form av kvalitativa fallstudier, där framför allt företrä-
dare för kommuner men också för elitfotbollen har kommit till tals, 
och i form av en breddning där frekvensen av kommunernas erfa-
renheter och upplevelser i mötet med arenakraven har kartlagts.  

 
Avhandlingen har även empiriskt tagit vid där annan forskning om 
dansk och svensk kommunal idrottspolitik slutat. Stora studier om 
idrottspolitik på lokal nivå har i stor utsträckning baserat sitt empi-
riska material på kommunalt agerande och icke-agerande innan in-
troduceringen av de nya standardiserade arenakraven. Tidsaspekten 
är av betydelse, eftersom nuvarande krav i jämförelse mot tidigare 
är mer detaljerade och innehar en tydligare betoning mot mark-
naden. Skillnaden är viktig då det offentliga traditionellt stöttat den 
organiserade idrotten utifrån argumentet att det är en ideell verk-
samhet. Som ett resultat av introduceringen av de nya arenakraven 
har en kommersiell logik blivit en del av den kommunala idrottspo-
litiken. Denna avhandling kan bidra med en ökad förståelse för hur 
kommunala företrädare agerar i mötet med kraven i en tid där of-
fentliga, ideella och kommersiella logiker än tydligare än förut flyter 
samman. Till följd av mer detaljerade krav och tydligare kommersi-
ella inslag har det uppstått ett motstånd från kommunala företrä-
dare mot de standardiserade arenakraven. Ett motstånd som tidigare 
inte funnits. Avhandlingen bidrar inte bara till förståelsen av varför 
kommuner anpassat sig till kraven och vad som styr anläggningspo-
litiken, utan också varför det finns ett motstånd mot dessa.  

 
Teoretiskt har avhandlingen bidragit med nya teoretiska infallsvin-
klar på den kommunala idrottspolitiken. Inbegripandet av begreppet 
standard som institutionell reglering är en illustration av detta, för 
även om standardisering spelat en viktig roll i sportifieringsproces-
sen för idrotten i stort och elitfotbollen specifikt, har en teoretisering 
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från det icke-formulerade samhällskontrakt som Sjöblom menar har 
förelegat mellan kommunerna och elitidrotten. När de nya standar-
diserade arenakraven introducerades bröt elitidrotten mot skyldig-
heterna de hade gentemot kommunerna, när kraven tog ett tydligt 
avstamp mot marknaden. Som ett resultat blir de kommunala skyl-
digheterna gentemot elitidrotten inte lika givna. Tanken om idrot-
tens självreglering och autonomi har sålunda förbytts mot efterfrå-
gan om ökat kommunalt inflytande och kontroll, där bland annat 
en påverkan av utformningen av elitidrottens krav och önskemål i 
förhållande till anläggningar har blivit en del av det icke-formule-
rade kontraktet för att kommunernas ekonomiska involvering ska 
fortgå.  
 
Hela konflikten mellan elitidrotten och SKL bottnar ytterst i att 
svensk elitidrott – och framför allt elitfotbollen – blivit alltmer glo-
baliserad, kommersialiserad och standardiserad. Organiseringen av 
idrotten på nationell, kontinental och internationell nivå får därmed 
också effekt på lokal nivå. Men trots SKL:s kamp för förändring 
finns ingen samstämmighet bland kommunala företrädare för hur 
detta ska åstadkommas. Uppfattningen verkar vara att aktörer på 
kommunal nivå inte har möjlighet att påverka strukturerna inom 
den nationella och internationella elitfotbollen. Idrottens hierarkiska 
system med den internationella nivån i toppen av pyramiden gör det 
även svårt att identifiera varifrån arenakrav ursprungligen kommer. 
I mina studier omnämns alltifrån Fifa och UEFA till DBU och SvFF 
med följden att förändringar och agerande mot kraven inte alltid 
kommit till stånd. Det blir därför problematiskt att förändra en så 
väletablerad struktur, som omgärdas av väletablerade institutionella 
idéer, normer, regler och rutiner.   
 

Empiriskt har denna avhandling medverkat till att sätta elitfotbol-
lens arenor i fokus. Forskningen om elitidrottens arenor har varit ett 
eftersatt område inom det kommunalpolitiska området – och detta 
trots att idrottspolitik på kommunal nivå ofta närmast likställts med 
just anläggningspolitik. Merparten tidigare studier har intresserat sig 
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är utformade som de är. Som ett led i detta skulle den fortsatta forsk-
ningen kunna kasta ljus över olika demokratiska aspekter i framta-
gandet av de standardiserade arenakraven. Inom forskning om håll-
bar utveckling och demokrati finns bland annat en tanke om att de 
som påverkas av en policy även ska vara med och utforma den. I 
avhandlingen framkommer en önskan hos kommunala företrädare 
om att erhålla ett ökat inflytande i framtagandet av de standardise-
rade arenakraven. Fortsatt forskning skulle följdriktigt kunna inta 
ett normativt angreppssätt i förhållande till hur det kommunala in-
flytandet bör se ut, och vilken roll företrädare för kommuner bör ha 
och ges.  

 
Tillika skulle de kommunala arbetsgivar- och intresseorganisation-
ernas roll och förehavanden i idrottspolitiken kunna studeras när-
mare. Få studier har tagit ett helhetsgrepp kring de kommunala or-
ganisationernas idrottspolitik, eller brist på sådan i modern tid. I 
denna avhandling har sökljuset varit på SKL. Då den endast berör 
en del av organisationens idrottspolitiska engagemang hade det varit 
givande om deras roll och agerande studerades mer ingående. 
Samma sak gäller för KL i Danmark. Organisationen har där intagit 
en mer aktiv roll i den kommunala idrottspolitiken, där de fört dis-
kussioner med DBU om de standardiserade kravens innehåll och för-
ändringar. De båda organisationernas förehavanden och eventuella 
inflytande på den idrottspolitiska arenan är något den framtida 
forskningen skulle kunna ta i beaktning.  
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the national sports federations. The purpose of this thesis is from an 
institutional perspective to interpret and understand municipal ac-
tors’ behaviour towards elite football’s standardised stadium re-
quirements. In the dissertation, municipal actors’ possibilities, chal-
lenges and problems in connection with the requirements are ana-
lysed. To fulfil the purpose, the following questions have guided the 
analysis:   
 
 How can we understand elite football’s influence on the local 

sports policy? 
 What alternative courses of action do the municipal actors have 

in connection with elite footballs’ standardised stadium require-
ments? 

 Why do municipal actors act as they do?  
 

In the thesis, municipal actors are defined as both politicians and 
persons that within their profession represent municipalities and/or 
organisations who represent and advocate municipalities. Elite 
football will be understood as the two top tiers for men in Den-
mark and Sweden. The emphasis put on men’s football is based on 
the fact that stadium requirements for the men’s two top-tiers are 
tougher than the stadium requirements for the highest division for 
women in Denmark and Sweden.  
 

One of the characteristics of modern sport is the spatially limited 
and standardised arena (Dunning, 1973; Yttergren, 1996). In order 
to understand the development of the football stadium, this disser-
tation builds on Leif Yttergren’s (1996) typology of modern sport. 
In his typology, Yttergren outlines seven criteria that all play a role 
in defining what modern sport is: organisation; unification; regula-
tion, specialisation; standardisation: quantification; and rationalisa-
tion. He underlines that the criteria completely or partially are inter-
connected, why the standardised arena have not been developed in 
a vacuum. Furthermore, Yttergren connects the seven criteria with a 
sportification process which makes the typology serviceable to illus-
trate and explain the emergence and changes of the standardised 
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In recent years, sports federations’ increasingly far-reaching stadium 
requirements have resulted in public authorities allocating billions 
of public funds to meet their demands. Both in connection with in-
ternational sports events like the Olympic Games and football 
World Cup for men and for elite sport at a local level (Alm et al., 
2016; Delaney & Eckstein, 2007). Denmark and Sweden are no ex-
ceptions. Municipalities in both countries have allocated billions of 
kroner in order to implement the standardised stadium requirements 
from the national federations since the beginning of the 21st century. 
Historically, the municipal financing of sports facilities on the basis 
of the standardised stadium requirements has fulfilled a social need 
through “sport for all” and a sporting need by favoring the contest-
oriented elite sport. Against this background, sports facilities fi-
nanced by the municipalities have been utilised by both grass root 
and elite sport (Goksøyr, 1996a). However, these dual objectives 
have become much more difficult to fulfil as part of the elite sport 
has a more explicit orientation toward the market. As a result, the 
stadium requirements from the national federations have trans-
formed and do no longer correspond as well with the local needs as 
they did before. Although the municipalities have taken a great fi-
nancial responsibility in implementing the requirements, the power 
to define what a facility is has been in the possession of the national 
and international federations (Tangen, 2011). Rarely has this power 
been met by resistance or alternatives and the requirements have 
been seen as a taken-for-granted rule (Tangen 2004b). However, 
since the introduction of new stadium requirements in both Den-
mark and Sweden, municipal actors have questioned the reasonable-
ness of the requirements and tried to change the setting of the policy 
area. This dissertation deals with the governance of local sports pol-
icy and the political considerations and processes that followed as a 
consequence of the recent changes in the stadium requirements from 
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changes in the stadium requirements from the national sports fed-
erations. The purpose of this thesis is from an institutional perspec-
tive to interpret and understand municipal actors’ behaviour to-
wards elite football’s standardised stadium requirements. In the 
dissertation, municipal actors’ possibilities, challenges and prob-
lems in connection with the requirements are analysed. To fulfil the 
purpose, the following questions have guided the analysis:   
 
• How can we understand elite football’s influence on the local 

sports policy? 
• What alternative courses of action do the municipal actors 

have in connection with elite footballs’ standardised stadium 
requirements? 

• Why do municipal actors act as they do?  
 

In the thesis, municipal actors are defined as both politicians and 
persons that within their profession represent municipalities and/or 
organisations who represent and advocate municipalities. Elite 
football will be understood as the two top tiers for men in Den-
mark and Sweden. The emphasis put on men’s football is based on 
the fact that stadium requirements for the men’s two top-tiers are 
tougher than the stadium requirements for the highest division for 
women in Denmark and Sweden. 
 
Previous research  
One of the characteristics of modern sport is the spatially limited 
and standardised arena (Dunning, 1973; Yttergren, 1996). In order 
to understand the development of the football stadium, this disser-
tation builds on Leif Yttergren’s (1996) typology of modern sport. 
In his typology, Yttergren outlines seven criteria that all play a role 
in defining what modern sport is: organisation; unification; regula-
tion, specialisation; standardisation: quantification; and rationali-
sation. He underlines that the criteria completely or partially are 
interconnected, why the standardised arena have not been devel-
oped in a vacuum. Furthermore, Yttergren connects the seven crite-
ria with a sportification process which makes the typology service-
able to illustrate and explain the emergence and changes of the 



98

 

99 
 

 
A central theme within the Scandinavian research on local sports 
policy is the standardised stadium requirements and their influence 
on the facility policy. Jan Ove Tangen (2011) states that organised 
sports’ demands and standards have constituted the norm of how a 
facility shall be constructed and Paul Sjöblom (2015) has shown that 
the stadium requirements issued by the national federations to a high 
degree govern the local facility policy. A similar situation has been 
present in Denmark, and according to Kolbjørn Rafoss and Jens 
Troelsen (2010), one of the characteristics of Danish facility policy 
is that the construction of sports facilities has been made on the basis 
of the standardised requirements from the national and international 
federations. Previous studies show in this regard that football has 
been successful in getting their demands and wishes fulfilled 
(Nenseth, 2009; Sjöblom, 2006). Sjöblom (2006) expresses that the 
municipalities’ actions and non-action primarily have benefited the 
top male football and ice hockey clubs within the local community. 
Vibeke Nenseth (2009) claims that football’s arguments have been 
taken-for-granted and that their representatives have succeeded in 
creating a form of discursive hegemony. As a result, their facility 
wishes have been fulfilled almost without any discussion within the 
municipalities. Prior research has also highlighted a growing discrep-
ancy between the standardised requirements and local needs 
(Goksøyr, 1996a; Tangen, 2007). Goksøyr (1996b) considers the 
lack of compliance a result that the requirements have been govern-
ing. Furthermore, Fahlén and Sjöblom (2008) highlight that lack of 
knowledge and counterarguments from public administration and 
politicians interact in a way that rewards the needs of specific sports 
rather than the need of the municipal residents. Ultimately, this has 
meant that the facility demands for elite sport have been met at the 
expense of grass root sport and the welfare policy objective of “sport 
for all” (Bergsgard, 2017; Rafoss & Troelsen, 2010). Although pre-
vious research has shown that national and international federations 
through their standardised stadium requirements have had an influ-
ence on the local facility policy, their influence is often illustrated 
briefly. It is the aim of this thesis to contribute to an increased un-
derstanding of the requirements’ political influence at a time when 
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arena.   
 
As with the formation of national and international sports federa-
tions in late 19th and beginning of 20th century, regulations for 
what a sports facility is and how it should be formed emerged. The 
purpose of an overarching and common regulatory was to avoid lo-
cal variations and instead create a uniform structure and transna-
tional rules in order to establish equal competition conditions and 
register records (Yttergren, 1996). As the sportification process has 
been intensified, the facilities for sports activities have become more 
specialised and Matti Goksøyr (1996a) states that the continuous 
change in the standardised requirements results in facilities becom-
ing outdated. This demonstrates that organised sport to a high de-
gree has the power to define what a facility is. Alongside specialisa-
tion, commercial motives have also had an influence on the changes 
in the standardised requirements and Rasmus K. Storm (2013) high-
lights that present requirements are developed in order for the clubs 
to optimise their sporting and commercial opportunities. Inter alia 
the broadcasting rights have become an important source of revenue 
for clubs and federations. The clubs’ interest in increasing their rev-
enues through their stadiums is in line with the sportification process 
and the objective to optimise the sporting conditions and achieve-
ments.  
 
In line with organised sport’s objective of autonomy and self-regu-
lation, it is national and international federations that authorise the 
arenas and approve that they are in line with issued requirements. If 
the clubs do not meet the requirements, the federations have the pos-
sibility to impose sanctions. The sanctions could be defined as a form 
of regulation and could be used as a means of governance towards 
the clubs in order to implement the requirements. Thus, a club does 
not only need to perform on the pitch – it also needs to deliver a 
stadium that fulfills the issued requirements. However, the imple-
mentation of the requirements often become a political considera-
tion as several of the stadiums utilised by the teams playing in the 
top tiers are owned by the municipalities.  
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what can be defined as a structure. From an actor-structure perspec-
tive, structures can be seen as a result of people’s intended and un-
intended actions as they contribute to shape, maintain, change and 
destroy structures (Lundquist, 1987; Rothstein, 2010). With the ac-
tor-structure framework, an actor is typically ascribed attributes as 
awareness and ability to act (Lundquist, 1984; Rothstein, 2010). 
However, an actor's scope of action is, in turn, influenced by struc-
tures that influence or legitimise behaviors and mark boundaries for 
what ideas are possible to realise (Hall & Löfgren, 2006; Lundquist, 
1987). Lennart Lundquist (1984) further states that within struc-
tures there are compelling and possible actions. One model that 
deals with an actor’s action and behavior within an institutional set-
ting is Christine Oliver’s (1991) theoretical framework for analysing 
strategic responses to institutional processes. The model with five 
strategies that vary from acquiescence to manipulation is in this the-
sis used to interpret and understand how the municipal actors act 
and behave in relation the standardised stadium requirements. Fur-
thermore, the institutional concept of identity and situation is em-
ployed. Nils Brunsson and Bengt Jacobsson (2015a) state that an 
actor’s possible implementation of a standard depends on its identity 
and situation. The identity of a specific organisation may explain its 
actions in response to a specific situation (Sørensen & Torfing, 
2000). Its actions can be further influenced both externally and in-
ternally. On an overarching external level, an organisation’s identity 
can be formed by events and shifts in the social, political and eco-
nomic environments. On a more concrete external level, the issuer 
of standards may try to influence an organisation by claiming that it 
belongs to a special group to which these standards are relevant 
(Brunsson & Jacobsson, 2015a). Neither Oliver’s (1991) institu-
tional framework nor the concepts of identity and situation do, to a 
high degree, offer an explanation why actors act and behave in a 
similar way. In order to understand homogenisation and uniformity 
among multiple actors, the concepts of organisational field and iso-
morphism are used. According to Paul J. DiMaggio and Walter W. 
Powell (1983), organisational fields can only be adequately defined 
through empirical studies. Besides lacking clear objective existence, 
they are founded on the notion that for some specific reasons, certain 
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the discussion about objectives, interests and governing logics has 
intensified.   
 

On the basis of the ontological assumption that the social reality 
consists of both actors and structures, I have in my theoretical frame-
work chosen to include institutional concepts and models in order 
to answer the dissertation’s purpose and questions. Institutional the-
ory emphasises other explanations than economically rational ones 
and it should be defined as a frame rather than a unified theory 
(Eriksson-Zetterquist, 2009). It highlights how organisations’ ac-
tions and behavior follow what is taken for granted, how they are 
influenced by other organisations and the surrounding environment, 
and why they comply with formal and informal rules even if they 
seem irrational (Eriksson-Zetterquist, 2009; Lundquist, 1987). The 
concept of standard is an example of an institutional regulation that 
may influence how an organisation act and behave. The purpose of 
the standard is to create uniformity and coordination, but adopting 
and implementing the standard is in principal voluntary (Brunsson 
& Jacobsson, 2005b; Gustafsson, 2016; Tamm Hallström, 2000). 
With this is in mind, the stadium requirements developed and issued 
by the Danish and Swedish FA, can, from a municipal perspective, 
be defined as a standard and as a form of soft regulation. This as-
sertion is due to the voluntary aspect of the implementation, given 
that no explicit hierarchy exists between the issuer and the adopter. 
Thus, the Danish and Swedish FA do not have any formal power to 
impose sanctions against the municipalities if they decide not to im-
plement the requirements. However, for clubs, the requirements are 
explicit rules that they need to follow if they wish to compete at the 
tier for which they have qualified. If they do not, they risk forced 
relegation or the relocation of their home games to another city. 
Thus, the requirements take the form of a directive and constitute a 
form of hard regulation where there is an explicit hierarchy between 
issuer and adopter. 
 
Together with an institutional relation between municipalities and 
competitive sport, the standardised stadium requirements constitute 
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Mariagerfjord and Ängelholm, and the Swedish Association of Local 
Authorities and Regions (SALAR), the organization representing 
and advocating local governments in Sweden, to some degree or an-
other were elaborated as a result of the stadium requirements from 
the Danish and Swedish FAs, they are important to interpret and 
understand the municipal actors’ behavior and actions in relation to 
the requirements. All the documents were collected through the or-
ganisations’ websites or by contacting the three organisations.  
 
19 interviews with municipal actors and representatives from elite 
football were carried out. Interview as method is characterised by 
the fact that new material is created. The scholar’s part in this crea-
tion lies in the fact that he/she has set the thematic framework for 
the conversation. The themes and questions within the guides were 
developed on the basis of the theoretical framework and the context 
in which the representative of the specific organisation appeared. As 
the qualitative approach has the ability to be profound and thus ac-
centuate various factors that affect a specific case, the quantitative 
approach has the main purpose of revealing patterns in a particular 
population. One way to create such data is through questionnaires 
(Ejlertsson, 2015; Elbe, 2013). I developed a questionnaire in order 
to get information about Danish municipalities’ experiences and 
opinions in relation to elite sports’ stadium requirements. As part of 
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work as coercive isomorphism for the municipalities which results 
in an acceptance and adaption of the requirements although they are 
not always in line with local needs. However, in spite of monopoly 
and institutional regulations, the articles illustrate that the municipal 
actors have other options than an unconditional adaption. Within 
the local structures, strategies as compromise, escape and attack 
have been possible ways of acting and behaviour for the municipal 
actors in relation to the standardised stadium requirements. This 
furthermore underlines that the institutional context is of im-
portance when studying municipalities’ behavior in relation to the 
standardised stadium requirements.  
 
The municipal actors’ actions and behavior in relation to the require-
ments could both be seen as a maintenance of present structures and 
as manifestations of change. One example of the maintenance is the 
many municipal investments in facilities due to the stadium require-
ments. The continuation and maintenance are enhanced as several 
municipalities define the financial contribution to elite sport as a 
public task although it is not a formal and mandatory task for the 
municipalities. This is particularly present in Denmark. Further-
more, informal rules such as norms, routines, and practices that ca-
racterise organisation and behavior in an institutional relation, are 
present in the relation between the clubs and the municipalities. 
However, there are also signs of change. The results indicate that 
organised power defining what a facility is, is challenged and that 
today, municipal representatives have a more critical approach to-
ward to elite football’s facility demands and requirements. The mu-
nicipal actors have a wish for a change of present structures and have 
negotiated with the representatives from elite football in order to 
change the institutional setting. Because even though there is a wish 
for change – there is also a wish that the institutional relationship 
continues.  
 
This thesis shall be seen as broadened as well as specified knowledge 
about municipal representatives’ action and behavior in relation to 
elite football’s standardised stadium requirements. This, within an 
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them as a public issue is under negotiation and new institutional 
logics have resulted in a battle over policy formulation and a less 
predictable policy area. In the second article, institutional concepts 
as standards, and identity and situation are used in order to interpret 
and understand the municipality of Ängelholm’s resistance towards 
the stadium requirements issued by the Swedish FA. One result is 
that the case reveals conceivable logic explaining as to why an actor 
chooses to resist standardisations. However, the case also reveals the 
limited volunteerism that comes with standards and how the stand-
ardised stadium requirements limit the municipality’s strategy and 
alternative courses of action.  Article III aims to explain why Danish 
municipalities usually choose to comply with the stadium require-
ments from the Danish FA, even though, in most cases, they do not 
have the supporter base that could fill the renovated or new stadiums 
to their capacities. In sum, the analysis shows that the central form 
of governance through standardisations together with isomorphic 
forces have contributed to a uniformity among the municipalities. 
The fourth article included in the thesis, aims, through a case of Ma-
riagerfjord municipality, to understand how the Danish FA and 
Danish clubs have succeeded in their efforts to make their licensing 
criteria a public concern by standardising them at a local level. A 
result the stadium standards have to a high degree been institution-
alised in Denmark. It is clear from the data that the Danish FA held 
a lot of power when it issued its standards. The examination shows 
how a private organisation can regulate areas in which they have no 
formal authority. The Danish FA is Denmark’s national equivalent 
to FIFA, and the threat of relegation is a powerful tool to turn stand-
ards from something voluntary into (coercive) directives. 
 

The overall result from the four articles shows that a majority of 
municipalities have adapted to the stadium requirements. This adap-
tion needs to be understood in the light of footballs’ monopoly on 
the organisation of elite football. As a result, the stadium require-
ments and the organised sports’ power to define what a facility is, 
becomes decisive for the local facility policy. Furthermore, those 
sanctions that are included as a part of the stadium requirements 
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era when public, non-profit, and commercial logics are more explic-
itly present within the local sports policy area than before. As this 
thesis begin where other scholars have stopped, it contributes with 
new knowledge within a policy area that traditionally received pub-
lic support based on the assumption that it is a non-profit activity. 
Additionally, this thesis has contributed with new theoretical per-
spectives to the field of research, inter alia with the inclusion of the 
institutional concept of standard in order to understand and inter-
pret the local sport policy area. Although Danish and Swedish mu-
nicipalities have invested billions of kroner in facilities for elite sport, 
the area is still relatively unexplored. One area within local policy 
that could be highlighted is the process to develop and design the 
requirements. It would be of great value to know if other actors, 
besides representatives from sport, have an influence over the devel-
opment. In addition, the sport policy actions and behaviors of the 
organisations that represent and advocate municipalities in Den-
mark and Sweden could be studied more closely. Few studies have 
taken a holistic approach to the sports policy of the municipal or-
ganisations, or lack of it, in modern time. 
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1 
 

Start 

Kan du berätta om din roll i Ängelholms kommun? 

Vad var dina arbetsuppgifter i förhållande till idrott i allmänhet och ÄFF i synnerhet? 

Allmänt 

Från tjänstemannahåll, vad var din bild av politikernas hållning till elitidrott? 

Upplevde du att politikernas hållning till elitidrott har förändrats över tid? 

Fick ni signaler från politiskt håll i förhållande till kommunens ansvar för elitidrott? 

 Vilka då? 

Upplevde du att det fanns några politiska meningsskiljaktigheter mellan de politiska partierna 
omkring kommunens åtagande i elitidrott? 

Har elitidrott någon betydelse för kommunen? 

 På vilket sätt? 

Finansiering och inflytande  

Har kommunen ett ansvar för elitidrott?  

 Varför? 
 Varför inte? 

Sågs elitidrott som ett kommunalt uppdrag i Ängelholm? 

 Varför? 
 Varför inte? 

Hur prioriterade man det kommunala stödet i förhållande till idrotter? 

Stöttade/stöttar kommunen ÄFF?  

 På vilket sätt? 
 Varför? 

Finns det en gräns för kommunens finansiella åtagande?  

 Vart? 

Har tjänstedelen av kommunen ett inflytande på hur politiker förhåller sig till elitidrott? 



2 
 

Har kommunen ett ansvar för (elit)arenor och för att de uppfylla de anläggningskrav som 
förbund ställer? 

Hade arenan en roll i kommunens övergripande strategiska mål? 

 Varför? 

Har elitidrotten ett ansvar i förhållande till arenor? 

 Vilket? 
 Varför? 
 Varför inte? 

Har specialförbundens anläggningskrav en påverkan på den förda kommunala idrottspolitiken? 

Upplever du att kommunen hade en faktisk idrottspolitik? 

 På vilket sätt? 

Bör kommuner ha större inflytande över krav som indirekt berör kommunalt ägda arenor? 

 Vilken roll ska i så fall en kommun ha? 

Har kommunen upplevt någon press från förbund eller klubb att möta anläggningskraven från 
idrotten? 

Hade kommunen någon kontakt med SvFF under arenaprocessen? 

 Vilken då? 
 Hur upplevde kommunen SvFF:s roll? 

ÄFF 

Kan du beskriva kommunens relation med ÄFF? 

Hur upplevde du kontakten med ÄFF? 

Upplever du att relationen/kontakten har förändrats under den tid du arbetade i kommunen? 

 På vilket sätt? 

Fanns det en politisk uppbackning för ÄFF? 

 Vilken då? 

Skiljde sig den politiska uppbackningen mot vad tjänstemännen tyckte? 

Hur beroende är/var klubben av kommunala medel för att bedriva sin verksamhet? 

 Hade klubben några förväntningar på kommunen? 



3 
 

 Hur påverkar detta relationen? 
 Varför? 

Finansiering av nya IP 

Vad var din roll i arenaprocessen? 

Vad låg bakom att det inte blev en nya arena? 

 Endast ekonomiska orsaker? 
 Gräns för ekonomisk åtagande? 

Var det enighet i kommunen kring beslutet? 

Hade ÄFF någon roll i arenaprocessen? 

 Kom de med inspel?  
 Önskemål? 
 Resurser? 
 Hade ÄFF någon roll att det inte blev en ny arena? 

Hade tjänstemannasidan en påverkan på beslutet?  

Fanns det andra aktörer förutom kommunala som hade en påverkan på att det inte blev en 
arena? 

Fanns det andra aktörer än kommunen som visade intresse av att bygga en arena? 

Var det några reaktioner från klubben på att ni inte ville bygga en ny arena? 

Reaktioner från andra håll? 

Upplevde ni några krav/önskemål från klubb/förbund som mer omfattande än andra? 

Delaktighet 

Hur ser du på SKL:s roll? 

Bör den vara mer omfattande? 

Hur skulle det i så fall se ut? 

Bör kommunerna ha ett större inflytande i utformandet av arenakrav? 

Finns det en gräns för vilka anläggningskrav en kommun kan/ska implementera? 

Är idrottens anläggningskrav ett kommunalt ”problem”? 

 



Start 

Kan du berätta om din roll som ordförande? 

Hur länge har du varit ordförande? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Arenaprocessen 

Vem väckte frågan om en ny arena? 

Varför väcktes frågan? 

Vad var klubbens roll i arenaprocessen? 

Vilka var era krav/önskemål? 

Vilka var era insatser? 

Vilka var kommunens insatser? 

Varför kunde inte klubben finansiera projektet själv? 

Hade SvFF:s arenakrav en påverkan varför en process inleddes? 

Hur var klubbens kontakt med förbundet i förhållande till kraven? 

 Vad sa dem? 
 Press? 
 Assistans? 

Vad tycker klubben om SvFF:s krav? 

 Några krav som bör ändras? 
 Varför? Varför inte? 
 Har klubben några möjligheter att påverka en förändring av kraven? 
 Ska varje enskild klubb ha en större frihet i förhållande till att utforma sin egen arena? 
 Bör SvFF ta ett större ekonomiskt ansvar i förhållande till arenakraven? 

Varför blev det bara en mindre renovering av IP och inte en ny arena? 

Hur har tidigare renoveringar blivit genomförda? 

 Klubbens roll? 
 Kommunens roll? 
 Andra aktörers roll? 



 

Relationen med kommunen 

Kan du beskriva klubbens relation till Ängelholms kommun? 

Varför ser relationen ut som den gör? 

Hur upplever du stödet från kommunen? 

Är det en kommunal uppgift att bygga arenor?  

 Varför?  
 Varför inte? 

Bör klubbarna vara beroende av kommuner för att kunna uppfylla kraven? 

Det finns en gränsdragningslista i förhållande till Ängelholms IP,  kan du berätta om den? 

 Varför finns den? 

Var ÄFF var med och beslutade om kraven? 

Relation med sponsorerna  

Vilken var er relation till det lokala näringslivet i förhållande till arenaprocessen?  

I mailkonversationer med Robin Holmberg skriver du att du har en löpande och god dialog med 
Erik och Svante Paulsson. Hur såg den dialogen ut? 

 Vem tog initiativ till dialogen? 
 Varför? 

Vilken betydelse har de för klubben att Rögle också finns i kommunen? 

 

 



 
 
 
København, den 20. juni 2013 
 
Eliteidrættens krav til offentlige opvisningsanlæg   
Idrættens Analyseinstitut (Idan) samarbejder med Institutionen for Idrætsvidenskab ved Malmø Universitet 
og med støtte fra Lokale og Anlægsfonden om en undersøgelse af eliteidrættens krav til offentlige 
idrætsanlæg.  

Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over og belyse samspillet mellem eliteidrættens ønsker og 
kommunernes beslutningsprocesser. Projektet har udelukkende fokus på de anlæg, som anvendes til 
eliteidræt og primært på opvisningsanlæg til fodbold, håndbold og ishockey. For kommuner, der ikke har 
eliteanlæg/klubber inden for disse idrætsgrene, vil der dog også være en række mere generelle og 
holdningsmæssig spørgsmål, som vi håber, I vil besvare. 

De indhentede oplysninger vil blive brugt til nyhedsbreve og artikler hos Idan samt i forbindelse med en 
ph.d.-afhandling om de store opvisningsanlæg i Danmark og Sverige. Vi præsenterer de første resultater fra 
undersøgelsen på konferencen ’Idrættens største udfordringer III’ i Vejen Idrætscenter, den 4.-5. september.  
Læs mere her: http://www.idan.dk/da/Nyheder/a380vejen2013.aspx  

Alle de indsamlede besvarelser vil blive behandlet anonymt, og ingen personer, kommuner, klubber eller 
anlæg vil fremgå med navns nævnelse i forbindelse med afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsens 
resultater. 

Selve spørgeskemaet, der er vedhæftet som Word-fil, indeholder 10 spørgsmål og kan besvares på ca. 10 
min. Du bedes besvare spørgsmålene på vegne af din kommune. Skulle der være spørgsmål, som du mener, 
at andre i forvaltningen har mere indsigt i, er du velkommen til at diskutere dem med vedkommende eller 
videresende spørgeskemaet.  

Vi vil sætte stor pris på at modtage det besvarede spørgeskema senest den 29. juni 2013. 

Når du/I har besvaret spørgeskemaet, gem da venligst ændringerne i Word-dokument og send det retur til 
Idan ved at besvare mailen eller skrive en ny til: idan@idan.dk 

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, er du/I velkomne til at kontakte undertegnede. På forhånd tak for 
hjælpen. 

 
Med venlig hilsen 

Jens Alm, projektleder, ph.d.-stipendiat 
Idrættens Analyseinstitut 
Tlf. 32 66 10 35 
E-mail: jens.alm@idan.dk                         

Lau Tofft-Jørgensen, analytiker 
Idrættens Analyseinstitut 
Tlf. 32 66 10 31 
E-mail: lau.tofft@idan.dk  

 



Krav til og investeringer i opvisningsanlæg 
 
  

1. De fleste specialforbund stiller en række krav til de opvisningsanlæg, der bliver brugt til 
kampafvikling. For visse idrætsgrene er der i de senere år sket en række ændringer af 
kravspecifikationerne til opvisningsanlæg, der benyttes af eliteklubber i de øverste divisioner. 
Vi er interesserede i at vide, om I har oplevet øget interesse eller eventuelt pres fra henholdsvis 
lokale divisionsklubber og/eller specialforbund i forhold til at udbygge og forbedre større 
opvisningsanlæg i jeres kommune. 
 
Har kommunen siden 2007 oplevet et pres fra specialforbund i forhold til at stille 
opvisningsanlæg til rådighed, der lever op til de krav, der stilles inden for følgende idrætsgrene? 

 

Idrætsgren Forbund (Ja/Nej) 
Fodbold 

 
Håndbold 

 
Ishockey 

 
Andet: 

 
 

 

Har kommunen siden 2007 oplevet et pres fra klubber i forhold til at stille opvisningsanlæg til 
rådighed, der lever bedre op til de krav, der stilles inden for følgende idrætsgrene? 

 
Idrætsgren Klub (Ja/Nej) Hvis ja, hvilken/hvilke 

klub/klubber og niveau  
Fodbold 

  
Håndbold 

  
Ishockey 

  
Andet:

 

  

 
2. Har kommunen siden 2007 valgt at investere i opvisningsanlæg for at imødekomme krav fra 

klub eller specialforbund? 

 



 

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 

3. Har kommunen siden 2007, ud over de ovenfor nævnte investeringer, valgt at investere i anlæg 
for at imødekomme den lokale eliteidræts ønsker? 

  

 

  
 Evt. uddybende kommentar: 

  
 

4. Et af de specialforbund, hvis krav til eliteanlæg har været debatteret offentligt, er Dansk 
Boldspil-Unions (DBU) krav til fodboldstadioner. 

 
I det følgende spørger vi til, om kommunen opfatter det som rimeligt, at alle klubber (uanset 
økonomi og tilskueropbakning) skal have et anlæg til rådighed, der lever op til de nedenstående 
specifikationer, hvis de skal have tilladelse til at spille i en af følgende rækker: 

 
Superliga: 
I hvilken grad er det rimeligt at stille krav om en tilskuerkapacitet på 10.000 pladser, heraf 3.000 
overdækkede siddepladser, på stadioner, der benyttes af klubber i fodboldens superliga? 

 
 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 
I hvilken grad er det rimeligt at stille krav om, at der er varme under banen på stadioner, der benyttes af 
klubber i fodboldens superliga? 

 



Evt. uddybende kommentar: 

 
 
1. division: 
I hvilken grad er det rimeligt at stille krav om en tilskuerkapacitet på 4.000 pladser, heraf 300 overdækkede 
siddepladser, på stadioner, der benyttes af klubber i fodboldens 1. division? 

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 
I hvilken grad er det rimeligt at stille krav om, at der er varme under banen på stadioner, der benyttes af 
klubber i fodboldens 1. division? 

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 
Elitedivision (kvinder): 
I hvilken grad er det rimeligt at stille krav om en tilskuerkapacitet på 2.000 pladser, heraf 200 overdækkede 
siddepladser, på stadioner, der benyttes af klubber i fodboldens elitedivision for kvinder? 

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 
I hvilken grad er det rimeligt at stille krav om varme under banen på stadioner, der benyttes af klubber i 
fodboldens elitedivision for kvinder? 

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 



 
Relevans af kravene 

 
5. I hvilken grad opfatter I ønsker og krav (fra eliteklubberne og specialforbund) til opvisningsanlæggene, som 

rimelige i forhold til det behov, I reelt oplever i jeres kommune? 

 
Evt. uddybende kommentar:

 
 

6. I hvilken grad har ønsker og krav (fra eliteklubberne og specialforbund) bidraget til at udvikle og forbedre 
standarden af opvisningsanlæg i kommunen? 

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 
Finansiering af opvisningsanlæg 
 

7. I hvilken grad se I investeringer i opvisningsanlæg målrettet eliteklubber som en kommunal opgave? 

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 

8. I hvilken grad bør eliteklubber bidrage økonomisk i forbindelse med opførsel og forbedringer af 
opvisningsanlæg til eliteidræt?  

 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 

9. I hvilken grad bør specialforbund bidrage økonomisk i forbindelse med opførsel og forbedringer af 
opvisningsanlæg til eliteidræt som udføres på baggrund af deres krav, der kræver større investeringer i 
opvisningsanlæg?  



 
Evt. uddybende kommentar: 

 
 
Politisk opbakning til eliteidræt 
 

10. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan den politiske opbakning er i forhold til at prioritere 
faciliteter der sikrer gode forhold for eliteidrætten. Vi er derfor interesseret i at vide, hvordan I vurderer den 
politiske opbakning til eliteidrætten i jeres kommune. I hvilken grad er I enige i det følgende udsagn: 
 
¨Eliteidrætten tillægges meget stor værdi i kommunen, og det har derfor høj politisk prioritet at stille gode 
faciliteter til rådighed for eliteidrætten. 

 
Evt. uddybende kommentar: 

  
 
Mange tak fordi du tog dig tid til at svare! 
 
Gem venligst ændringerne i dette Word-dokument og send det retur til Idan ved at besvare mailen eller 
skrive en ny til: idan@idan.dk  
 



Generelle spørgsmål 

Hvilken relation har I til den lokale klub? 

Hvordan vil I beskrive er relation med klubben? 

 Har relationen været den samme under alle år?  
 

Har I oplevet krav fra klubben? 

 Hvornår? 
 I hvilken sammenhæng? 
 Hvad synes I om de? 
 Er kraven blevet opfyldt? 
 Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 

Har I oplevet krav fra DBU? 

 Hvornår?  
 I hvilken sammenhæng? 
 Hvad synes I om kravene fra DBU?  
 Er kraven blevet opfyldt? 
 Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 

Opfatter I, at kravene har haft eller vil få positive/negative effekter på klub/kommune? 

 

I hvilken udstrækning har I imødekommet krav fra DBU? 

 Hvor meget har det kostet?  
 Kun kommunale penge? 
 Hvor meget har DBU’s krav betydet for udviklingen af stadion i jeres kommune? 
 Ville I have lavet lignende investeringer uden DBU´s krav? 

 
 

Hvilke krav har I oplevet, som det/de mest udfordrende at indfri?  

 Hvorfor? 
 
 



Mener I, at DBU’s kravspecifikationer bør blive ændret/modificeret?  

 Hvilke krav?  
 Hvorfor? 

 

Hvordan opfatter I dialogen med DBU?  

 Findes det nogen? 
 Føler I, at I kan påvirke DBU og deres krav? 
 Hvad kan blive bedre? 
 Er det rigtigt, at DBU indirekte skal bestemme over et kommunalt stadion? 
 Ønsker I at i højere grad at blive involveret, når kravene til stadion udvikles?  

 

Økonomi 

Har kravene resulteret i ændrede lejevilkår for klub/klubber? 

 Hvad synes klubben i givet fald om det? 
 Dækker klubbens leje stadions faktiske omkostning?  
 Betaler klubben/klubberne den reelle markedspris, eller findes der subventioner? 

 

Har finansieringsmodeller blevet overvejet for at finansiere krav fra forbund? 

 Hvilke økonomisk rolle har klubben haft? 
 Skal forbundet tage et større økonomisk ansvar? 
 Hvilke overvejelser gør kommunen sig i forhold til kommunalfuldmagt/statsstøtteregler, 

når den bygger til et professionelt selskab? 

Politik 

Har det været en debat i kommunen/byrådet om DBU’s krav eller udmøntningen heraf? 

 For og imod?  
 Har det været politisk muligt at sige nej til investeringer for at imødekomme krav? 

 

Hvilken betydning har klubben for kommunen, og hvad findes af dokumentation?  

 Brandingmæssigt? 
 Økonomisk? 
 Andre formål? 

 



Har et imødekommende af DBU’s krav resulteret i, at I har været nødt til at lave 
omprioriteringer inden for det idrætspolitiske område? 

 Elite vs. bredde?  
 Mellem foreninger?  
 Organiseret idræt vs. selvorganisert? 
 Andre omprioriteringer? 

 

Kommuner med U-21 

Hvilke investeringer i stadion gennemførte I til U-21? 

Havde I kendskab til alle UEFA’s krav, og hvilke investeringer I var nødt til at lave, da I ansøgte 
om at blive vært for U-21?  

Hvordan var informationen fra DBU?  

Har I efterfølgende haft brug for de investeringer, I lavede i forbindelse med U-21? 

Bidrog DBU eller UEFA til finansieringen af stadioninvesteringer? 

Hvilke krav opfattede I som de mest omfattende? 

Hvilke krav opfattede I som de mest unødvendige? 

 



Generelle spørgsmål 

Hvorfor har I krav til stadion i de bedste rækker? 

 Baggrund? 
 Inspiration? 

 

Hvordan har I kommet frem til jeres krav? 

 Inspiration fra UEFA eller andre lande? 
 Spurgt klubber? 
 Spurgt kommuner? 

 

Hvilke er argumenterne? 

Hvordan opfatter I jeres dialog med stadionejere, herunder kommuner, når kraven fra forbundet 
skal implementeres? 

Føler I, at I kan påvirke kommunerne til at investere i anlæg målrettet eliteidræt? 

 Hvilke argumenter har I? 
 Hvilke middel bruger I? 

 

Hvordan ser I på det faktum, at en tredje part (kommuner) ejer mange stadioner i 
Superligaen/Allsvenskan og øvrige divisioner, der er omfattet af jeres krav, når I 
formulerer/implementer krav til stadion for klubber I jeres licensregler?  

 Påvirker de jeres beslutninger?  
 Problematisk? Hvorfor? 
 Uproblematisk? Hvorfor? 

 

Hvilken rolle synes I kommunerne skal/bør have I forhold til elitefodbold? 

Hvad betyder klubberne for respektive kommune? 

Hvilken dialog med kommunerne finder sted i forbindelse med stadionkravene? 

Hvilke krav vurderer I, bliver opfattet som de mest udfordrende at indfri? 

 Hvorfor tror I, at de krav bliver oplevet som de mest udfordrende? 
 



Hvilke reaktioner har I fået på kravene? 

 Fra klubber?  
 Fra kommuner? 

 

Findes det planer om nye krav eller en modificering af de eksisterende krav? 

Findes det krav, der været diskuteret, men som I ikke har implementeret? 

 Hvorfor er de krav ikke blevet implementeret? 
 

Økonomi 

Hvem/hvilke finansierer opvisningsanlæg? 

Har I overvejet modeller for medfinansiering af stadionombygninger eller udvidelser i tilknytning 
til jeres krav til stadioner?  

 Hvem/hvilke skal i givet fald bidrage økonomisk? 
 Skal forbundet bidrag økonomisk?  
 Kigger I på at udvikle en anlægsfond, hvor klubber/kommuner der omfattes af jeres krav 

kan ansøge om økonomisk støtte? 
 Hvorfor/Hvorfor ikke? 

 

Mener I at klubberne får en bedre økonomi, hvis de opfylder jeres krav til stadion? 

Hvilken dokumentation har I for, at jeres krav til stadion også er det økonomisk mest givtige for 
klubberne og for stadionejeren? 

Kunne man forestille sig, at det ville være bedre med mere fleksible krav? På et økonomisk og 
tilskuermæssigt plan? 
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Indledning 

Kan du starte med at fortælle lidt om din rolle i Mariagerfjord Kommune? 

I hvor lang tid har du været aktiv som politiker?  

Dine interesser som politiker? 

Processen 

Kan du fortælle bredt om din opfattelse om processen bag stadionprojektet? 

Kan du tegne et billede af processen? 

Kan du opstille de vigtigste aktører i processen? 

Hvordan vil du beskrive kommunens rolle i processen? 

Hvornår og hvorfor kommer arenaen op på den kommunale agenda?  

Hvorfor blev det indstillet at HIK skulle modtage et anlægstilskud på lige 14,6 mio. kr.? 

Hvilke argumenter bliver brugt fra de forskellige aktører? 

 Kommune? 
 HIK? 
 DBU? 
 Andre aktører? 

Bliver forskellige argumenter brugt på forskellige tidspunkter?  

Findes der modstridige argumenter? Findes der kritik og/eller spørgsmål omkring en kommunal 
investering?  

Hvad er din opfattelse om rationale bag beslutningen?  

Hvordan kan det være at kommunen vælger at afsætte penge til HIK? Hvad var grunden til den 
kommunale opbakning? 

Hvilke kræfter lå bag? 

Hvilke prioriteringer har man gjort? Er der opstået nogen økonomiske konsekvenser på andre 
kommunale områder? 

I forhandlingsprotokollen står det at det kan finansieres af bufferen for 2014. Hvad betyder det? 

HIK 

Hvordan vil du beskrive kommunens forhold med HIK? 

Kan du fortælle lidt om HIK’s rolle i kommunen?  



2 
 

Er det blevet forandret under årene?  

Hvad betyder klubben for kommunen?  

Hvorfor kunne ikke HIK selv finansiere stadionbyggeriet? 

Er finansiering af stadionbyggeri til professionel fodbold en kommunal opgave? 

Hvem/hvilke bør betale for DBU’s stadionkrav? 

Findes der nogen grænse for den kommunale opbakning til HIK? 

Hvad er kommunens rolle i forhold til professionel idræt? Generel opfattelse?  

 Hvad vil man støtte?  
 Hvad vil man ikke støtte?  
 Hvorfor vil man støtte? 

HIK’s nedrykning?  

 Hvad vil det betyde for kommunen? 
 Hvad vil man gøre med et stadion for 10.000?  
 Har/havde man det med i overvejelsen?  

DBU 

Hvad er din opfattelse omkring DBU’s stadionkrav? 

Hvornår fik I kendskab til DBU’s krav?  

Kan du fortælle lidt om DBU’s krav havde en rolle for en kommunal investering? 

Hvad er årsagerne til at kommunen bøjer sig for DBU’s krav? 

Har DBU magt? 

Var kommunen i kontakt med DBU i forhold til det nye stadion? 

Ønskede kommunen at påvirke kravene eller fandtes der en form for acceptanse af kravene? 

Var DBU i kontakt med kommunen? 

Øvrigt 

Fandtes der andre aktører med i processen? 

Hvorfor? 

Hvilken rolle havde de andre aktører? 

 



Indledning  

Kan du ikke starte med at fortælle om din rolle i HIK? 

Hvad gør en formand i HIK? 

Havde du en rolle i klubben før du blev valgt till formand? 

Stadionbyggeriet 

Hvornår startede I planere for at bygge om stadionet? 

Havde DBU’s stadionkrav nogen betydning for at I foretog renoveringer i stadionet?  

Hvordan var klubbens kontakt med DBU i forhold til kravene?  

 Hvad sagde de? 
 Pres? 
 Tvangsnedrykning?  
 Assistanse?  

Hvad synes klubben om DBU’s krav? 

 Hvad har kravene haft for konsekvenser for klubben? 
 Gode/dårlige?  
 Nogle krav, der bør ændres? Justeres? Fjernes? 
 Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 Har klubben nogle muligheder for at påvirke en ændring af kravene? 
 Talte I med DBU om kravene og hvordan de påvirker jer? 
 Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 Skal hver enkelte klub have en større frihed i forhold til at udforme sit eget stadion?  

Hvilke renoveringer blev lavet? 

Hvordan finansierede I renoveringen?  

 Kommunes rolle 
 Sponsorernes rolle 
 Klubbens rolle 

Var I nogensinde i tvivl om at I skulle få finansiering for at tilpasse stadionet til DBU’s krav? 

Hvad betød det for klubben at kommunen var med og finansierede det nye stadion?  

Ønskede I at kommunen skulle finansiere en større del af projektet?  

Hvad var jeres reaktion på kommunens krav om: 

 Gæstetrænere til rådighed? 



 Unge op til 16 år skal have gratis adgang? 
 Projektet omkring beskæftigelse? 
 Folkeaktier? 

Er alle krav blevet realiseret? 

Havde I en backup plan, hvis kommunen ikke havde gået ind med penge? 

Hvorfor kunne ikke klubben finansiere projektet selv? 

Hvordan fik I jeres penge?  

Hvordan har I foretaget tidligere renoveringer i stadion?  

 Kommunens rolle 
 Sponsorernes rolle 
 Klubbens rolle 

Relationen med kommunen 

Kan du beskrive klubbens relation med kommunen?  

Var du med til møderne med kommunen i forhold til stadionbyggeriet?  

Hvad er jeres relation til politikerne, og hvad gjorde I for at få kommunen til at medfinansiere 
(hvis I gjorde noget).  

Mener du, at det er en kommunal opgave at bygge stadions til fodboldklubber? Hvorfor? 

Hvad bidrager en fodboldklub efter din mening med i et lokalsamfund, en kommune? 

Hvad bidrager HIK konkret med?   

Relationen med sponsorerne  

Kan du beskrive klubbens relation med sponsorerne? 

Var nogen af sponsorerne med til møderne med kommunen? 

Opsummering 

Hvad tror om fremtiden? 

Vil DBU’s krav justeres? Ændres? Fjernes? 

Bør DBU tage et større økonomisk ansvar i forhold til kravene?  

 TV-penge? 
 Fond? 

Bør klubberne være så afhængige af kommuner for at kunne klare at opfylde kravene? 

 Hvad kan man gøre for at mindske denne afhængighed?  



 Bør man gøre det? 

 



 

Organisation 
 

Position Plats När Längd 
(min) 

Ängelholms kommun Politiker Arbetsplats December 
2014 

55  

Ängelholms kommun Kommunstrateg Arbetsplats Januari 2015 58  

Ängelholms kommun Kommundirektör Arbetsplats Februari 
2015 

44  

Ängelholms kommun Kommundirektör Arbetsplats December 
2014 

86 

Ängelholms FF Ordförande Telefon September 
2015 

54  

Svenska 
Fotbollförbundet 

Tjänsteman med 
ansvar för arenor 

Telefon Oktober 
2013 

29  

Ålborg kommun (2 
personer) 

Ekonomichef och 
Avdelningschef 

Arbetsplats Oktober 
2013 

55 

Viborg kommun (2 
personer) 

Direktör för Kultur, 
service och events 
och Sekretariatschef 

Telefon November 
2013 

38  

Slagelse kommun Tjänsteman Telefon November 
2013 

27  

Silkeborg kommun Idrætsinspektør Telefon November 
2013 

55  

Dansk Boldspil-Union 
(2 personer) 

Tjänstemän med 
ansvar för licens och 
arenor 

Telefon November 
2013 

37  

Divisionsforeningen Direktör Telefon November 
2013 

29  

Mariagerfjord kommun Politiker Telefon Mars 2016 38  

Mariagerfjord kommun Politiker Telefon Mars 2016 50  

Mariagerfjord kommun Politiker Telefon April 2016 37  

Mariagerfjord kommun Politiker Telefon April 2016 37  

Mariagerfjord kommun Politiker Telefon April 2016 32 

Mariagerfjord kommun Politiker Telefon Juni 2016 30 

Hobro IK Ordförande Telefon Oktober 
2016 

54  
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2013
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om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag bokförlaget idrottsforum.org 
2014
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hälsa bokförlaget idrottsforum.org 2016
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Fun Football Schools i Moldavien bokförlaget idrottsforum.org 2016

vol 25 mattias melkersson Identities and Images in Football: A case study of brands 
and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club 
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