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frågan som ställdes till 
respondenterna i demoskop
undersökningen var: vilken 
kommun i landet anser du är 
bäst på idrott, dvs. spontan, 
bredd och elitidrott samt 
friluftsfrågor? 

Resultatet ses i tabellen, där vi 
publicerat de 60 bästa idrotts-
kommunerna, enligt svenska 
folket.

Årets pris delades ut på 
Stadshuskällaren inte långt från 
Emilia Bjuggrens ämbetsrum. 
Emilia är Stockholm idrotts-
borgarråd.

hur känns det att ha blivit 
utsedd till Sveriges bästa 
idrottsstad 2015, enligt det 
svenska folket?

– Det är självklart fantastiskt 
roligt att Stockholms stad får 
denna utmärkelse.  Det är ett 
kvitto på att det arbete som 
görs, inte minst av Stockholms 
stads föreningsliv, både är lyckat 
och uppskattat.

vad tycker du är känneteck
nande för Stockholm som 
idrottskommun?

–  Jag skulle säga bredden. I 
Stockholm, med sina ständiga 
utmaningar med anläggnings-
brist, ryms otroligt många för-
eningar och sporter av alla slag. 
I vår stad samsas över 50 olika 
specialidrottsförbund. Vi har 
över 400 aktiva föreningar som 
lyfter föreningsstöd med över 94 
000 aktiva barn och ungdomar. 
Denna mix av idrotter, mixen av 
breddidrott och elit, känneteck-
nar Stockholm som idrottskom-
mun, och är en viktig förklaring 
till att vi får denna utmärkelse.

vilka frågor har mest upptagit 
din tid i ditt inledande arbete 
som idrottsborgarråd?

– Det är våra mest priorite-
rade frågor när det gäller idrot-
ten i Stockholm. Att öka inves-
teringstakten för att minska den 
stora bristen vi har på idrotts-
anläggningar, att ge fler unga 
oavsett bakgrund möjligheten 
att utöva idrott och att öka sim-
kunnigheten i hela staden.

vad är du mest stolt över  
som du tycker fungerar bra  
i idrottsfrågorna?

– Jag är stolt över det enga-
gemang som finns för idrot-

ten, som tar sig uttryck på så 
många olika sätt. Bland fören-
ingarna, hos vår idrottsförvalt-
ning, men också hos många 
medborgare. Idrottsrörelsen är 
Sveriges största folkrörelse och 
det märks verkligen. Vårt star-
ka idrottsliv bygger på ett stort 
engagemang bland eldsjälar-
na, och det är också den styr-
kan vi kan bygga vidare på när 
vi försöker förbättra och utveck-
la idrotten i Stockholm.  Jag är 
också stolt över att vi i den nya 
majoriteten i Stockholm lyck-
ats öka investeringarna i nya 
idrottsanläggningar avsevärt.

vad tycker du kan förbättras?
– I min vision om Stockholm 

skall alla barn och unga, oavsett 
inkomster eller kön, ha möjlig-

het att hitta en idrott man brin-
ner för. Vår viktigaste uppgift 
under de kommande åren blir 
därför att skapa förutsättningar 
för fler barn och unga att idrot-
ta i Stockholm. Oavsett var man 
bor eller hur tjock ens föräldrars 
plånbok är. Vi vill se fler unga 
som spontanidrottar, och fler 
unga som aktiverar sig i sin lo-
kala förening. Det är ingen lätt 
uppgift, men det är vårt vikti-
gaste mål under mandatperio-
den, tillsammans med att mins-
ka anläggningsbristen och öka 
simkunnigheten.

deltar du själv i något av 
Stockholms alla idrottsevene
mang i år?

– Jag har såklart som am-
bition att hålla igång mitt idrot-
tande även som borgarråd i  
majoritet och besöker så många 
arrangemang och olika verk-
samheter som jag hinner även 
om jag själv inte deltar i tävling-
arna. Jag har hittills i år hunnit 
med att springa Skärholms-
loppet och räknar med att hinna 
springa minst ett lopp till för-
utom alla besök jag tänker göra 
som åskådare eller prisutdelare.

Även Olof Öhman, förvalt-
ningschef, Idrottsförvaltningen 

Stockholms Stad kommenterar 
utmärkelsen:

– Jag tycker att vi nu börjar 
se resultat av vårt arbete att ge-
nomföra programmet.

vilka frågor har mest uppta
git din tid i ditt som chef för 
Idrottsförvaltningen i Stock
holms Stad?

– Arbetet att öka anläggnings-
utbudet för framförallt bredd-
verksamheten och att hitta 
framgångsfaktorer för att bred-
da verksamheterna.

deltar du själv i något av 
Stockholms alla idrottsevene
mang i år?

– Ja, det blir många evene-
mang. Jag ser med stor spän-
ning fram emot EuroGames, 
en tävling med HBTQ- fokus 
och cirka 5 000 deltagare.

TExT: Gustaf Berencreutz

Fotnot: Årets seminarium Pro-
fessionell idrott – med Sveriges 
främsta idrottskommuner – går på 
Linköping Konsert & Kongress 
i Linköping den femte oktober. 
Programmet går att finna på  
sidan 31. Eller gå in på  
www.professionellidrott.se.
Välkomna!

Folkets Pris 2015

Hela tabelleN
här är hela resultatet av de
moskopundersökningen som 
bildar underlaget för Sveriges 
främsta idrottskommun enligt 
svenska folket, folkets pris 
2015. frågan som ställdes: 
vilken kommun i landet anser 
du är bäst på idrott, dvs. spon
tan, bredd och elitidrott samt 
friluftsfrågor? 

kommun procent

1 Stockholm (1) 18,47
2 Göteborg (1) 17,67
3 Malmö (3) 7,55
4 örebro (15) 3,67
5 helsingborg (4) 2,78
6 borås (25) 2,66
7 umeå (11) 2,56
8 falun (28) 2,37
9 luleå (10) 2,00
10 västerås (12) 1,95
11 Solna (14) 1,84
12 norrköping (39) 1,75
13 karlstads (6) 1,62
14 Skellefteå (8) 1,38
15 växjö (5) 1,19
16 lund (23) 1,17
17 örnsköldsvik (-) 1,17
18 östersund (7) 1,14
19 kalmar (20) 1,08
20 Jönköping (9) 1,06
21 haninge (-) 1,05
22 linköping (22) 1,04
23 Sundsvall (19) 0,97
24 Tyresö (31) 0,95
25 Eskilstuna (47) 0,88
26 Mora (38) 0,80
27 Sollentuna (17) 0,78
28 Gävle (18) 0,76
29 partille (32) 0,66
30 Södertälje (40) 0,61
31 kristianstad (-) 0,58
32 karlskrona (-) 0,55
33 kungsbacka (-) 0,55
34 katrineholm (-) 0,53
35 habo (-) 0,52
36 halmstad (50) 0,51
37 huddinge (-) 0,51
38 nacka (21) 0,50
39 Tibro (-) 0,49
40 borlänge (49) 0,47
41 laholm (-) 0,46
42 ulricehamn (-) 0,45
43 ystad (-) 0,45
44 Skövde (42) 0,44
45 uppsala (33) 0,43
46 region Gotland (-) 0,43
47 piteå (-) 0,42
48 botkyrka (27) 0,39
49 lidköping (35) 0,35
50 Täby (-) 0,34
51 Askersund (-) 0,33
52 båstad (-) 0,33
53 Sandviken (-) 0,32
54 oskarshamn (-) 0,31
55 Enköping (-) 0,31
56 klippan (-) 0,27
57 Säffle (-) 0,27
58 Svenljunga (-) 0,27
59 öckerö (-) 0,26
60 Gällivare (30) 0,25
( ) = placering 2014.

”I min vision om stockholm skall alla barn och unga, oavsett inkomster eller kön, ha möjlighet att 
hitta en idrott man brinner för”, säger emilia Bjuggren, stockholms idrottsborgarråd, glad mottagare 
av folkets pris 2015.

Sveriges främsta idrottskommuner 
enligt svenska folket 2015
Sport & Affärer har sedan 2006, genom Peter Rohmée, rankat Sveriges främsta idrottskommuner, vars 
resultat de senaste fyra åren presenterats under seminariet Professionell idrott, den första måndagen  
i oktober, samt i Sport & Affärer som distribueras med Dagens industri. utöver huvudpriset Sveriges  
främsta idrottskommun, utses varje år även Årets breddidrottskommun, Årets elitidrottskommun och 
Årets evenemangskommun. Tidningen har genom priserna velat sätta fokus på idrottens betydelse som 
motor för lokal och regional tillväxt. Sedan 2014 delar tidningen även ut Folkets pris, som baseras på en 
årlig Demoskopundersökning. Resultatet publiceras varje år i tidningens juninummer. Folkets uppfattning 
är givetvis central, då det är folket som idrottskommunerna kämpar om för att behålla som nöjda invånare, 
nya inflyttare (skattebetalare) eller turister vilka genererar turistintäkter och som på sikt kan bli nya  
kommuninvånare. I år vanns priset av Stockholm.

SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2015Sport & Affärer:

sÅ gJordes UNdersÖkNiNgeN
Undersökningen är genomförd inom ramen 
för Demoskops telefonomnibus under våren 
2015. Urvalet har gjorts med Demoskops 
standard för telefonnummerbaserat 
befolkningsurval. Urvalet är 
riksrepresentativt och kan sägas utgöra ett 
mini-Sverige. Resultaten baseras på 1 000 
genomförda intervjuer med personer mellan 
18–89 år. Urvalsprincipen är densamma som i 
Demoskops månatliga väljarundersökningar 
som publiceras i Expressen.
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HUvUdPriset sveriges 
Främstaidrotts- 
kommUNer geNom ÅreN:

2006–2010: Göteborg
2011: Stockholm
2012: Solna
2013: Växjö
2014: Stockholm
Stockholm och Göteborg har  
legat topp 3 samtliga år i  
Sport & Affärers kommunranking


