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Demoskop

Göteborg Sveriges bästa idrottsstad
2016 enligt svenska folket.
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Hela tabellen
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Frågan som ställdes till respondenterna
i Demoskopundersökningen var: ”Vilken
kommun i landet anser du är bäst på idrott
dvs en sammanvägning av spontan-, breddoch elitidrott samt friluftsfrågor och som
samtidigt verkar för ökad inkludering och
jämställdhet”.
Resultatet ses i tabellen, där vi publicerat de 60 bästa idrottskommunerna, enligt
svenska folket. I år har vi stärkt frågan
med det viktiga tillägget inkludering och
jämställdhet.
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Göteborg vinner Folkets pris mycket beroende  på sin stora bredd parallellt med framgångsrika elitklubbar som årets guldlag i ishockey Frölunda Indians och
IFK Göteborg i fotboll. Kommunen är erkänt duktiga på att arrangera idrottsevenemang och blev Årets evenemangskommun  i Sport & Affärers kommunranking
2015. Pärlor som GöteborgsVarvet och världens största ungdomsturnering i fotboll, Gothia Cup, har internationell status. Kommunen arbetar aktivt med integrationsfrågor och för ökad jämställdhet inom idrotten.

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
(i år i Växjö), 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 av stor betydelse,
då det är folket som idrottskommunerna kämpar om för att behålla som nöjda och friska invånare, nya inflyttare (skattebetalare) eller turister vilka genererar turistintäkter och som på sikt kan bli nya kommuninvånare.
I år vanns priset av Göteborg med Stockholm strax efter. Folkets pris delas ut under Sport & Affärers Almedalsseminarium den 7/7 på O´Learys i Visby.
Vad är du mest stolt över som du tycker
fungerar bra i idrottsfrågorna?

Ann-Sofie Hermansson,
kommunstyrelsesens
ordförande i Göteborg.

Hur känns det att ha blivit utsedd till
Sveriges bästa idrottsstad 2016, enligt
det svenska folket?

– Det är naturligtvis väldigt roligt och hedrande att svenska folket uppskattar vårt
arbete med idrottsfrågor i Göteborg.
Vad tycker du är kännetecknande för
Göteborg som idrottskommun?

– Att vi lyckas kombinera breddidrotten
med eliten. Det är en styrka och ett kännetecken. Det finns också en bredd i antalet olika sporter som utövas i staden och
många framgångsrika idrottare.

– Jag är stolt över att Göteborg kan erbjuda våra invånare en meningsfull fritid,
möjligheter att utvecklas inom sina idrotter
och intressanta evenemang. Bredden i föreningslivet skapar förutsättningar för elitidrottare som i sin tur inspirerar andra att
komma igång. Sen måste jag nämna Gothia Cup och Partille Cup – att vi har världens två största ungdomsturneringar i två
stora sporter i Göteborg är fantastiskt.

engagera sig som ledare? Där finns ett stort
och viktigt jobb att göra, avslutar Ann-Sofie
Hermansson.

David Lega,
kommunalråd, KD

Vad tycker du kan förbättras?

– Vi har ett prioriterat mål i kommunen
som säger att föreningsengagemang är viktigt. Föreningslivet och idrotten är viktiga
funktioner i ett samhälle. Men det kan så
klart alltid bli bättre. Som alla andra städer brottas vi med att det behövs fler ledare
inom föreningarna, det är något vi hela tiden behöver jobba med. Hur kan vi hjälpa
och stödja idrottsrörelsen med att fler vill

– Vi har en bra bredd och en bra elit i
Göteborgsidrotten och det är kul att allmänheten ser detta. Sen tror jag att Göteborg kan bli ännu bättre, till exempel på
stora idrottsevenemang, barn och ungas
idrottande samt att uppmuntra till spontanidrott, säger David Lega.
Text: Gustaf Berencreutz

Huvudpriset Sveriges främsta idrottskommuner genom åren:
2006–2010: Göteborg, 2011: Stockholm, 2012: Solna, 2013: Växjö, 2014: Stockholm, 2015: Stockholm, 2016: Avgörs i Växjö 3/10.
Stockholm och Göteborg har legat topp 3 samtliga år i Sport & Affärers kommunranking.
Sport & Affärers kommunranking är originalet sedan 2006 och skall inte förväxlas med copycaten som publiceras av en av tv-kanalernas sportredaktion.

Procent

Göteborg (2) 21,47
Stockholm (1) 20,38
Malmö (3)
10,38
Örebro (4)
3,63
Karlstad (13 ) 2,21
Norrköping (12) 2,17
Linköping (22) 2,08
Falun (8)
1,83
Skellefteå (14) 1,58
Östersund (18) 1,49

11 Västerås (10)
1,37
12 Luleå (9)
1,31
13 Helsingborg (5)
1,28
14 Halmstad (36)
1,26
15 Solna (11)
1,17
16 Gävle (28)
1,15
17 Södertälje (30)
1,10
18 Partille (29)
0,94
19 Ale (-)
0,90
20 Sundsvall (23)
0,84
21 Växjö (15)
0,75
22 Hudiksvall (-)
0,73
23 Lund (16)
0,73
24 Kungsbacka (33) 0,70
25 Örnsköldsvik (17) 0,67
26 Tyresö (24)
0,66
27 Jönköping (20) 0,62
28 Nacka (38)
0,60
29 Kiruna (-)
0,58
30 Boden (-)
0,57
31 Borås (6)
0,56
32 Umeå (7)
0,53
33 Kristianstad (31) 0,21
34 Vännäs (-)
0,52
35 Sollentuna (27) 0,50
36 Vänersborg (-)
0,49
37 Gotland (46)
0,48
38 Danderyd (-)
0,46
39 Söderhamn (-)
0,46
40 Högsby (-)
0,44
41 Piteå (47)
0,39
42 Härnösand (-)
0,37
43 Sundbyberg (-)
0,37
44 Vetlanda (-)
0,37
45 Säter (-)
0,34
46 Skövde (-)
0,34
47 Mora (26)
0,34
48 Lomma (-)
0,33
49 Sigtuna (-)
0,32
50 Åtvidaberg (-)
0,32
51 Filipstad (-)
0,31
52 Degerfors (-)
0,31
53 Uppsala (45)
0,30
54 Leksand (-)
0,29
55 Kalmar (19)
0,28
56 Olofström (-)
0,27
57 Markaryd (-)
0,25
58 Ängelholm (-)
0,25
59 Trollhättan (-)
0,25
60 Lidköping (49)
0,25
( ) = Placering 2015.
så gjordes undersökningen

Undersökningen är genomförd inom ramen för
Demoskops telefonomnibus under våren 2016.
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.

