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2014 års lista över Sveriges främsta idrottskommuner består av fyra listor. En huvudlista med de 
25 främsta idrottskommunerna i Sverige analyserade utifrån ett tjugotal kriterier. Dessutom tre 
dellistor som visar Sveriges främsta idrottskommuner utifrån tre specifi ka kriterier: breddstöd 
och arenor till ungdoms- och motionsidrott; elitframgångar och stöd till elitföreningar; samt 
framgångar med att värva och genomföra större nationella och internationella idrottsevent.

HUVUDLISTAN 

Huvudlistan toppas i år av Stockholm utifrån sina styrkor inom det idrottspolitiska programmet 
som beskriver målsättningarna för breddidrotten, bra breddidrottsstöd, relativt bra elitidrott, 
mycket goda arenatillgångar för nationella och internationella idrottsevent samt att Stockholm 
är en duktig genomförare av större idrottsevent.

Nummer två är Linköping. Kommunen klättrar i år från femte till andra plats. Kommunen har en 
tydlig strategi att vara en av Sveriges främsta idrottskommuner.  Man har ett bra idrottspolitisk 
program och bra tillgång till träningsarenor för breddidrotten; bra elitdrottsverksamhet; samt bra 
tillgång till spontanidrottsplatser.

På tredje plats kommer Göteborg, framförallt tack vare sina årligen återkommande internatio-
nella ungdomscuper inom fl era idrotter som skapar över 620 mkr i så kallade turistekonomiska 
intäkter (TTO) per år. Dessutom är Göteborg en av Europas starkaste vävningskommuner och 
genomförare av större internationella event genom sina bolag Göteborg & Co och Got Event.

De största klättrarna på årets lista är: Västerås (12 platser), Borås (8 platser), Åre (7 platser) samt 
Falun och Östersund (5 platser vardera).

1. STOCKHOLM
Har en mycket tyd-
lig vision om att vara 
”norra Europas mest 
populära destina-

tionsort” samt ”Capital of 
Scandinavia”. I dessa visio-
ner har större internationella 
och nationella idrottsevent 
en stor betydelse. Stockholm 
har arenor i europaklass 
– både för inomhus- och 
utomhusevent. Tele2 Are-
nan och Globe Arenas ut-
gör toppar. Just nu bättre 
arenor än konkurrenten 
Göteborg.  Har en bred 
elitverksamhet men utan 
speciella toppar.  Elit-
verksamheten mark-
nadsförs dåligt. Stock-
holm har ett mycket 
bra idrottspolitiskt 
program med ett tyd-

ligt folkhälsoperspektiv och 
tydliga prioriteringar av bredd- och mo-

tionsidrotten. Begränsad tillgång till träningslo-
kaler för ungdoms- och breddidrotten. För spon-
tanidrottsplatser är fokus på att tjejers behov 
ska tillgodoses bättre vid framtida byggnationer. 
Stockholm har också en bra eventstrategi och 
bra resurser för genomförande av större event. 
Kommunen genomför varje år ett antal större 
internationella idrottsevent. Viktigast är kanske 
Asics Stockholm Marathon med en turistekono-
misk omsättning (TTO) på över 210 mkr, där en 
tredjedel av deltagarna och besökarna är interna-
tionella och där nästan 80% är totalt tillresan-
de deltagare och besökare. Stockholm genomför 
också större internationella event inom häst-
hoppning, simning, ishockey, friidrott, triathlon 
och skidsprint. Kommunen utgör en attraktiv bo-
endeort för unga och har låga ohälsotal samt stor 
befolkningstillväxt. Tvåa på eventlistan.
 

2. LINKÖPING
Linköpings mål är att bli Sveriges främ-
sta idrottskommun år 2015. I år går 
kommunen från femte till andra plats på 
listan. Kommunen har en bred elitverk-

samhet med ett bra elitstöd men med begränsad 
marknadsföring av elitlagen. Fokus på damidrott. 
Linköping har skapat en särskild fotbollsfond för 
tjejer. Har en tydlig eventstrategi mot större na-
tionella event och har bra genomföranderesur-
ser. Breddstödet genomsnittligt men har ett bra 
idrottspolitiskt program. Bra tillgång till utomhus-
arenor, något sämre till inomhusarenor. Generellt 
fi nns ett bra samarbete mellan kommunen, idrot-
ten och näringslivet. Mycket bra utbyggnad av 
spontanidrottsplatser. Mycket goda utbildnings-
möjligheter för elitidrottare och med världsledan-
de idrottsforskning. Attraktiv boendeort för unga 
och låga ohälsotal.
 

3. GÖTEBORG
En av Europas främsta destinationer 
vad gäller att skapa upplevelser för 
både Göteborgare och tillresta inter-
nationella och nationella deltagare och 

besökare till större idrottsevent. Målgången i Vol-
vo Ocean Race både 2015 och 2018 samt Citytra-
vet för travhästar är fantastiska evenemang. Bra 
elitidrottskommun. Bra stöd till ungdomsidrotten.  
Arbetar med att hitta stödformer till idrottsakti-
viteter som inte är organiserade på ett traditio-
nellt sätt. Har Sveriges utan tvekan starkaste 
idrottsevent, framförallt de årligen återkomman-
de ungdomscuperna i fotboll, handboll, basket, 
innebandy och ishockey. Sammantaget skapar 
dessa internationella ungdomscuper en turist-
ekonomisk omsättning (TTO) per år på över 630 
mkr. Helt outstanding! 
Flaggskeppen är Göte-
borgsvarvet med över 
60 000 löpare och Go-
thia Cup med 38 000 
deltagare. Nya idrotts-
anläggningar byggs i 
Kviberg men Göteborg 
tappar fortfarande 
större internationella 
event på grund av lång-
bänken med ett nytt 
Skandinavium. Sverige-
bäst vad gäller event-
strategi, genomföranderesurser och TTO-mät-
ningar. Attraktiv boendeort. Etta på eventlistan 
samt tvåa på elitlistan.
 
 

4. VÄXJÖ
Växjös övergripande utvecklingsmål är 
att vara ”en attraktiv mötesplats med 
världsledande miljöarbete, ett kreativt 
näringsliv och stolta invånare”. I detta 

mål har elitidrott och evenemang en viktig del. 
Kommunen har en bra eventstrategi med ett tyd-
ligt krav på ”return on investment” utifrån inves-
terade skattekronor i event. Eventen som genom-
förs är främst på nationell nivå, förutom Dam EM 
i fotboll 2013. Utifrån kommunens invånarantal är 
Växjö en av Sveriges främsta idrottskommuner 
som kombinerar en stark elitverksamhet med bra 
stöd och anläggningar till bredd- och motions-
idrott samt har ett av Sveriges mest moderna 
arenautbud i Arenastaden. Dessutom planeras 
en ny simarena. Växjö har ett bra idrottspolitiskt 
program. Linnéuniversitetet är en viktig del av 
utvecklingsmålet; både som studieort för elit-
idrottspersoner och som ett nationellt och inter-
nationellt starkt idrottsforskningsuniversitet.
 

5. MALMÖ
Just nu Sveriges starkaste elitidrotts-
kommun. Två lag i Champions Lea-
gue (Malmö FF och Rosengård FC) 
imponerar på Europa. Dessutom top-

par i handboll och ishockey. Utan tvekan utgör 
idrottsevent viktiga verktyg för Malmös desti-
nationsmarknadsföring. Kommunen har satt 
sitt namn på inomhusarenan – Malmö Arena - i 

ett tioårigt avtal. Har 
nyligen genomfört 
junior-VM i ishockey 
och Malmö City Horse 
Show och kommer att 
genomföra ett grupp-
spel i handbolls-EM 
för herrar 2020. En ny 
friidrottsgala - Malmö 
Games – genomförs 
under 2015. Har ett 
starkt folkhälsoper-
spektiv. Malmö har 
vässat sin internorganisation för värvning och 
genomförande av större idrottsevent och har 
dessutom skapat en övergripande destinations-
strategi. Mycket bra samarbete med Event in 
Skåne. Kan för första halvan av 2014 redovisa  
en 8% ökning av internationella besökare, till en 
del beroende på idrottsevent. Har ett bra sam-
arbete med de privatägda arenorna och med be-
söksnäringen. Bra breddstöd och handikappsats-
ning på Malmö Open. Sverigebäst när det gäller 
tillgång till spontanidrottsplatser. Ökar samar-
betet avseende event med Köpenhamn. Stark 
infl yttningskommun. Etta på elitlistan.
 

6. FALUN
Falun har Sveriges bästa och bredas-
te anläggningar för elit-, ungdoms- och 
motionsidrott på Lugnet. Både för inom- 
och utomhusbehov. Destinationsmark-

nadsföringen handlar mycket om att marknads-
föra träningsläger, företags- och studentidrotter. 
Speciell satsning på IBF Falun görs (innebandy). 
Har genomfört SM-veckan (vinter) 2013 och satsar 
nu på VM i längdskidåkning 2015. Ett event som 
sannolikt kommer att visa ett större underskott 
beroende på nödvändiga infrastrukturinvestering-
ar. Genomför årliga mindre event inom ett femton-
tal idrotter. Har en begränsad eventstrategi och 
mäter inte kontinuerligt TTO-intäkterna från even-
ten. Mer ofta mediabevakningen. Det idrottspoli-
tiska programmet utgör en del av kommunens till-
växtprogram. Breddidrottsstödet genomsnittligt. 
Bra på motions- och spontanidrottsplatser, särskilt 
med vinterinriktning. Bra utbildningsmöjligheter 
för elitidrottare – Högskolan i Borlänge och Dala 
Sports Academy. Rankad som Sveriges femte bäs-
ta friluftskommun. Tvåa på breddlistan.
 

7. ÖSTERSUND
Investerar idag skattekronor inom fem 
elitidrotter: alpint, basket, fotboll, längd-
skidåkning och skidskytte. Relativt bra 
breddstöd till ungdomsidrotten, lik-

som tillgång till träningslokaler. Har ett begrän-
sat idrottspolitiskt program. Genomför årligen 
världscuptävlingar i skidskytte samt ibland också 
i längdskidåkning (2015). Men också event inom 
snöscooter, rally och ungdomsfotboll. Stor erfaren-
het av att genomföra stora internationella tävling-
ar inom skidsporten. Genomförde VM i skidskytte 
2008 och har nu tilldelats samma VM för 2020. 
Mäter TTO endast för de större eventen. Bra uni-
versitetsutbildningar med viss idrottsforskning i 
världsklass. Mycket stark friluftskommun.

 8. KARLSTAD
Karlstad har en bra destinationsmark-
nadsföring och använder både lag och 
event som verktyg, bland annat Svens-
ka Rallyt, Karlstads GP, curlingtävling-

ar och naturligtvis Färjestad Hockey. Kommunen 
har också en bred elitverksamhet – både lag och 
individuella idrottare. Har också en bra eventstra-
tegi och har ökat sina resurser för värvning och 
genomförande av event. Utvärderar huvuddelen 
av eventen genom ett eget system. För bredd-
idrotten använder kommunen ett väl utarbetat 
idrottspolitiskt program med tydliga perspektiv 
för folkhälsa, tillgänglighet och jämställdhet. Har 
dessutom ett bra ekonomiskt stödsystem. Till-
gången till träningsarenor är god, både utom- och 
inomhus liksom för spontanidrottsplatser. Trea på 
breddlistan.
 

9. UPPSALA
Marknadsför destinationen genom tre 
varumärken: ”Världsklass Uppsala”, 
”Tävlingsstaden Uppsala” samt ”Elit-
idrottsstaden Uppsala”. Elitförening-

arna och vissa idrottsevent utgör en del av dessa 
varumärken.  Genomför cirka 20 event per år 
för att stärka dessa varumärken. Har elitlag i nio 
sporter. Badminton, innebandy, basket och fot-
boll är de största elitidrotterna. Uppsala har ett 
idrottspolitiskt program med nolltaxa, motions- 
och handikappstöd samt lokalt samarbete mellan 
ungdomsidrotten och näringslivet. Har ett större 
behov av träningshallar men i övrigt är befi ntliga 
arenor bra för ungdoms- och motionsidrott. Nya 
Uppsala Arena klar 2017. Stark utbildningsort. 
Attraktivt boende för yngre personer och relativt 
låga ohälsotal.
 

10. VÄSTERÅS
Mycket stark elit- och breddidrottskom-
mun. Destinationsmarknadsför Västerås 
genom avtal med sex elitföreningar. Har 
elitlag i de fem största sporterna. Genom-

för stora nationella ungdomscuper i handboll, fot-
boll och innebandy där ArosCupen är störst med 
cirka 10 000 deltagare. Har ingen eventstrategi 
men har ett reviderat idrottspolitiskt program. 
Mycket bra tillgång till träningslokaler och bra 
breddstöd till ungdomsidrotten. Har ett mycket 
bra arenaområde – Rocklunda – för ungdoms- och 
motionsidrott. Västerås är Sverigebäst på att 
skapa en kombination av privat och kommunal fi -
nansiering av större idrottshallar. I Västerås fi nns 
till exempel arenor som bär namnen ABB, Bom-
bardier och Swedbank Park. Västerås är en av 
Sveriges tio bästa friluftskommuner.
 

11. SOLNA
Solna kommun har en lång tradition av 
elitidrott och event samt en stor arena. 
Tidigare Råsunda, idag Friends Arena, 
med stora möjligheter till världsevent, 

men också med en mycket dålig ekonomi med 
underskott i 250 mkr-klassen. Solna kommun 
utgör en av ägarna och kommer att påverkas av 
denna situation. Kommunen är en mycket bra 
elitidrottskommun, främst i fotboll, basket och 

ishockey. Bra destinationsmarknadsföring av 
elitidrotten. Breddstöd till ungdomsidrotten på 
genomsnittlig nationell nivå. Befi ntliga tränings-
ytor för ungdomsidrotten är inte tillräckliga, men 
är under byggnation i Ulriksdal och i Huvudsta. 
Samarbetar med Stockholms Visitors Board när 
det gäller större event till Stockholmsområdet. 
Inga särskilda pengar avsatta för värvning och 
genomförande av idrottsevent. Tas fram från fall 
till fall. Mätningar visar att Dam-EM-fi nalen med 
över 40 000 åskådare skapade en TTO på ca 50 
mkr. Mycket starkt företagsklimat och boende-
ort för yngre.
 

12. HALMSTAD
Halm-
stad är en 
relativt 
bra elit-

idrottskommun. Genom-
för Champions League-
matcher i handboll. Ger 
ett bra breddstöd till 
ungdomsidrotten och 
har en bra tillgång på 
inom- och utomhuslo-
kaler för träning. Har 
avsatt en ”projektmil-
jon” för att öka antalet 
idrottsungdomar, för att bredda rekryteringsba-
sen samt underlätta ledarrekryteringen. Kom-
munen använder tydligt event som verktyg för 
sin destinationsmarknadsföring. Satsar främst 
på utomhusevent men särskilt på lägerverksam-
het i fotboll, bordtennis och gymnastik samt på 
golf och fotbollslandskamper. Fåtal internationella 
event. Har genomfört SM-veckan med en TTO-om-
sättning på 62 mkr. Har en bra eventstrategi med 
tydliga ”return on investment”-krav. Arbetar med 
att skapa Sveriges första ”riksidrottsuniversitet” 
med Halmstads högskola och att utveckla Halm-
stad idrotts- och testcenter (HIT). Utsedd till årets 
näst bästa cykelstad. Etta på breddlistan.
 

13. UMEÅ
Begränsad destinationsmarknadsfö-
ring av elitföreningarna (tio föreningar) 
i bland annat fotboll (damer), innebandy, 
ishockey och beachvolley. Flera duktiga 

elitidrottspersoner inom alpint och längdskidåk-
ning. Genomsnittligt breddstöd. Visit Umeå ar-
betar efter en evenemangsplattform, inte en full 
eventstrategi. Har förstärkt sina genomförande-
resurser. Fokus är på event med många deltagare 
och på nationell nivå. Har genomfört SM-veck-
an (vinter) 2014 samt Friidrotts-SM också 2014. 
Dessutom cuper i fotboll och innebandy samt 
tävlingar i extremidrotter, triathlon och inom 
ridsporten. Mäter de fl esta eventens samhälls-
intäkter med egna metoder. Umeå är en stark 
utbildningsort med världsledande idrottsforsk-
ning. Har också Sveriges bästa förutsättningar 
för studentmotion. Trea på elitlistan.
 

14. MORA
Mora är Sveriges starkaste ”en-events-
kommun”. Startade med en skidtäv-
ling första söndagen i mars och har nu 
utvecklats till 17 olika tävlingar under 

vinter och sommarperioden. Totalt deltar nästan 
100 000 deltagare – 69 000 för vintersäsongen 
och 28 000 för sommarsäsongen.  Total skapar 
deltagarna och deras anhöriga en TTO omsätt-
ning till besöksnäringen (inte enbart Mora kom-
mun utan för ytterligare några kommuner) på 
cirka 250 mkr. Inte enbart för tävlingarna utan 
också för att deltagarna förlägger ”träningsläger” 
till området. Kommunen har inget idrottspolitiskt 
program och en klart begränsad eventstrategi. 
Mora är en mycket hälsoinriktad kommun med ett 
stort antal förberedda friluftsplatser. Har också 
bra tillgång till träningslokaler för utomhus- och 
inomhusaktiviteter. Trea på eventlistan.
 

15. ÖREBRO
Använder nio elitlag som marknadsfö-
rare av Örebro inom sporterna ishockey, 
fotboll, volleyboll, innebandy, basket och 
motorsport. Satsar 8 mkr på detta. Öre-

bro är stark som elitidrottskommun med lag i de 
sex största sporterna. Har ingen eventstrategi 
men samarbetar på regional nivå med Handels-
kammaren och Länsidrotten för att vinna hem 
i första hand nationella event. Har däremot en 
sponsringsstrategi där fokus är på SM-veckan 

(vinter) 2015 och på det nyligen utvecklade kon-
ceptet Örebro Raceday. Genomför annars natio-
nella event i mindre idrotter samt ungdomscuper 
i bland annat fotboll, innebandy, basket och vol-
leyboll. Har utvecklat ett idrottspolitiskt program 
tillsammans med Länsidrotten. Kontantstödet till 
ungdomsidrotten under genomsnittet. Bra utbild-
ningsmöjligheter för elitidrottare. Sverigebäst 
vad gäller friluftsmöjligheter och relativt låga 
ohälsotal.
 
 

16. BORÅS
Använder elitlagen i fotboll (Elfsborg) 
och basket (Borås Basket) som verktyg 
för sin destinationsmarknadsföring. 
Elitmässigt spelar Borås Basket i årets 

Euro Challenge Cup. Bra breddstöd till ungdoms-
idrotten. Driver sedan fl era år en Idrottsskola 
som möjliggör för ungdomar att pröva på fl era 
idrotter samtidigt. Eventmässigt genomfördes 
SM-veckan (sommar) i år och nästa år genom-
förs O-ringen i orientering. Båda dessa event 
har många deltagare och skapar därför bra TTO-
intäkter till besöksnäringen. Borås har ingen 
tydlig eventstrategi. Är en mycket stark mo-
tionsidrottskommun. Har totalt 350 km spåran-
läggningar, varav 140 km för längdskidåkning. 
Har också 22 friluftsbad.
 

17. LULEÅ
Luleå marknadsför sina elitlag på ett bra 
sätt. Har avtal med Luleå Hockey och med 
herr- och damlaget i högsta basketse-
rien. Kommunen har utarbetat ett mycket 

bra idrottspolitiskt program som utgör en del av 
Luleås långsiktiga utvecklingsvision. Ger ett ge-
nomsnittligt breddstöd men har relativt bra till-
gång till träningsarenor. Planerar ett nytt badhus 
och ytterligare en fullstor inomhusarena i tillägg 
till de befi ntliga arenorna. Luleå har också en bra 
eventstrategi men med otydliga genomförandere-
surser. Fokuserar på nationella event.
 

18. LIDINGÖ
Kommunen är mycket starkt folkhälso-
inriktad. Genomför konsekvent sin desti-
nationsmarknadsföring som ”Idrottens 
och Hälsans ö”. Lidingöloppet är fl agg-

skeppet i marknadsföringen och är ett av världens 
största terränglopp. Träningsläger och enskilda 
besök skapar också tillväxt för kommunens hälso-
inriktade konferensanläggningar. Bosön utgör 
också ett starkt varumärke inom elitidrotten. 
Lidingö fokuserar sina breddmässiga satsningar 
på barn och ungdom. Bra tillgång till spontan-
idrottsplatser för motion. Bra företagsklimat och 
attraktiv boendeort.
 

19. ÅRE
Ett av norra Europas främsta alpina 
skidcentrum. Visionen är att bli en av 
de främsta vinteridrottskommunerna 
i hela Europa. Har ingen eventstrate-

gi men mäter kontinuerligt samhällseffekterna 
av de internationella och nationella besökarna. 
Genomförde Alpina VM 2008 och har nu fått ett 
nytt förtroende att arrangera samma tävling år 
2020. Samtidigt som skidskytte-VM i Östersund. 
Fantastisk framgång för Jämtland. Utvecklar 
tillsammans med privata intressen Sveriges Na-
tionalarena för alpin skidsport. Breddstödet till 
ungdomsidrotten är under genomsnittet. Åre an-
vänder sig av mycket starka nationella företräda-
re från näringslivet för att utveckla både nationa-
larenan och eventen inom den alpina skidsporten.
 

20. HELSINGBORG
Har en otydlig marknadsföring av sina elit-
lag men en bättre marknadsföring av sina 
event. Helsingborg är en stark elitidrotts-
kommun i fl era sporter: fotboll, inneban-

dy, bowling, gymnastik, dans samt strandsporter. 
Flaggskeppen är Eskilscupen i ungdomsfotboll, 
Eurogym (ett av Europas största gymnastikevent), 
U 19-VM i innebandy samt några veteran-VM i judo 
och bordtennis. Veteran-VM är bra event som krä-
ver mjuka sängar och stor plånbok. Har en bra 
eventstrategi och mäter regelbundet samhälls-
effekterna. Använder, som en av få kommuner i 
landet, också kravet på att skatteinvesteringar 
ska ge cirka tio gånger ökad omsättning till be-
söksnäringen. Planerar också ett nytt europeiskt 
event ”Long Distance Walking” tillsamman med 
Event in Skåne.

21. JÖNKÖPING
Ingen tydlig marknadsföring av sina 
elitlag, annars en bra elitidrottskom-
mun. Bättre destinationsmarknadsfö-
ring av sin folkhälsoinriktning, vilket 

nyligen gav en internationell uppmärksamhet. 
Har ett genomsnittligt breddstöd men har sam-
tidigt bra tillgång till träningslokaler för ung-
doms- och motionsidrott. Genomför ett fåtal 
större nationella event varje år. Sverigebäst på 
e-sport genom Dreamhack event. Har bra frilufts-
anläggningar och bra utbildningsmöjligheter för 
elitidrottare.
 

22. VELLINGE
Vellinge är en typisk ”en-events-kom-
mun” tillsammans med Motala (Vättern-
rundan), Båstad (tennisveckorna) samt 
givetvis Vasaloppets sjutton deltäv-

lingar. Utifrån invånarantalet i Falsterbo/Skanör 
(6 000 personer) genomförs varje år Falsterbo 
Horse Show med cirka 80 000 biljetter sålda och 
med en omfattande TTO-omsättning på nästan 
70 mkr till besöksnäringen. Dessutom är Falster-
bo Horse Show ett av Sveriges mest internatio-
nellt och nationellt exponerade event i media, 
främst tv-media. Till Falsterbo kommer varje år 
världens bästa dressyr- och hopphästar. Ger ett 
genomsnittligt breddstöd och har relativt bra 
lokaler för träningsverksamhet. Har i år fått ett 
nytt elitlag i innebandyns elitserie – Höllvikens 
IBF. Vellinge har ett av Sveriges starkaste före-
tagsklimat och mycket låga ohälsotal.
 

23. BÅSTAD
Ytterligare en ”en-events-kommun”. Ge-
nomför årligen ATP turneringarna i ten-
nis: Skistar Swedish Open (herrar) och 
Collector Swedish Open (damer). Båda 

tävlingarna har mycket starka sponsorer. Båstad 
genomför också seglingsläger och seglingstäv-
lingar på nationell och internationell nivå. Ge-
nomförde också ett speciellt event då man bjöd 
in bronslaget från fotbolls-VM 1994, med ett be-
söksantal på 6 500 personer. Eventen skapar en 
relativt stor mediaexponering nationellt men del-
vis också internationellt. Tennisveckorna sålde 
cirka 70 000 biljetter under 2014 års tävlingar. 
TTO-omsättningen beräknas överstiga 50 mkr. 
Under tennisveckorna genomför kommunen ett 
antal näringslivsseminarier.
 

24. LEKSAND
Leksand är en mindre kommun med cirka 
15 000 invånare, men är en starkt tradi-
tionsburen elitkommun – både för vissa 
lag och för individuella idrottare. Desti-

nationsmarknadsföringen fokuserar på kommu-
nens fl aggskepp, ishockeyklubben Leksands IF. 
Ett av Sveriges starkaste idrottsvarumärken. 
Satsar breddmässigt på ishockeyläger under 
sommartid. Ligger på elfte plats när det gäller 
Riksidrottsförbundets statistik över antal idrotts-
föreningar jämfört med befolkningstalet. Utsågs 
2014 till Sveriges främsta friluftskommun. 
Kommer att få positiva samhällseffekter av skid-
VM i Falun 2015. Arbetar i övrigt med cykel- och 
triathlontävlingar.
 

25. LUND
Kommunen har ett mycket bra idrotts-
politiskt program, som utgör en del av 
Lunds vision för utvecklingen fram till 
2025. Programmet fokuserar på häl-

sofrämjande, tillgänglighet, ökad jämställd-
het inom idrotten samt ökad idrottsrelaterad 
forskning på Lunds universitet. I programmet 
ingår också hur stödformer skall utvecklas för 
de idrottsaktiviteter som inte är organisera-
de på ett traditionellt sätt. Lund har också ett 
100-punkters utvecklingsprogram för hälso- och 
idrottsperspektivet. Har ingen eventstrategi 
men samarbetar istället med Event in Skåne för 
att attrahera större event till Lund. Kommunen 
har ett femårigt avtal med Lundaspelen – stora 
internationella och nationella ungdomscuper i 
basket och handboll med cirka 10 000 deltaga-
re från 750 lag. Har också ett starkt varumär-
ke i Flyinge Hästsportcentrum. Bra tillgång till 
träningshallar. En klart attraktiv boendeort för 
yngre och låga ohälsotal. Utsedd till Sveriges 
bästa cykelstad.

1. STOCKHOLM

tionsort” samt ”Capital of 
Scandinavia”. I dessa visio-
ner har större internationella 
och nationella idrottsevent 
en stor betydelse. Stockholm 
har arenor i europaklass 

TEXT OCH ANALYS 

PETER ROHMÉE

KRITERIER FÖR ANALYSEN

Här är kriterierna för Sport 
& Affärers ranking Sveriges 
främsta idrottskommuner 2014: 

• Ett idrottspolitiskt program som 
inkluderar inriktningen för kom-
munens satsningar inom spontan-, 
bredd- och elitidrott.

Faktorer som påverkar den 
regionala tillväxten:

• Idrott som verktyg för destina-
tionsmarknadsföring

• Eventstrategi och genomföran-
deresurser, både ekonomiska och 
personella

• Genomförda och planerade stör-
re nationella och internationella 
idrottsevent

• Utvärderingar av eventens sam-
hällseffekter och specifi ka sam-
hällsintäkter

• Tillgång till idrottsforskning som 
skapar nationell och internationell 
varumärkesförstärkning och attrak-
tionskraft

• Infrastruktur, kommunikationsläge

• Tillgång till arenor för inom- och 
utomhusevent

• Tillgång till hotell och restau-
ranger

• Företagsklimat, nivån på ohälso-
tal samt var det är mest attraktivt 
att bo

Faktorer som påverkar 
breddidrotten:

 • Kommunalt stöd till ungdoms-
idrotten i form av aktivitetsstöd och 
andra stödformer

• Tillgång till träningsarenor för 
bredd- och motionsidrott

• Tillgång till spontanidrottsplatser

• Särskilda satsningar på idrotten i 
skolorna

• Kommunens satsningar på jäm-
ställdhet och integration

• Tillgång till friluftsaktiviteter för 
motionsidrott inkluderande funk-
tionsnedsatta och äldre

• Det lokala näringslivets samarbe-
te med breddidrotten

• Antalet aktiva idrottsföreningar

Faktorer som påverkar 
elitidrotten:

• Nationella elitidrottsframgångar i 
relation tilll folkmängd

• Kommunalt stöd till elitidrotten

• Det lokala näringslivets samarbe-
te med elitidrotten
 

Andra analyser som vi tagit 
hänsyn till:

• Svenskt Näringslivs analys av 
kommunernas företagsklimat

• Tidningen Fokus analys om var det 
är bäst att bo i Sverige

• Naturvårdsverkets och SKL:s ana-
lys om kommunernas framtidspla-
ner, information och omfattning av 
allmänna friluftsaktiviteter

• Försäkringskassan och SCB:s 
analys av kommunernas ohälsotal

stad är en 

idrottskommun. Genom-

Sveriges främsta  breddidrottskommun 2014
HALMSTAD”Bra stöd till breddidrotten samt bra tillgång till tränings

lokaler, främst för utomhusaktiviteter. Har avsatt en ”projekt

miljon” för att dels generellt öka antalet idrottsungdomar; 

dels för att bredda rekryteringsbasen för ungdomsidrott; 

och dels för att underlätta den framtida ledarrekryteringen. 

Sverigebäst när det gäller lägerverksamheter.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

Sveriges främsta  
elitidrottskommun 2014

MALMÖ
”Malmö har idag två lag i Champions League i världens 
största idrott – fotboll. Malmö FF och FC Rosengård.  
Högsta Europaklass. Kommunen stöttar på olika sätt  
dessa lag för att de skall synas i Europa. Elittoppar också  
i fälttävlan, ishockey, innebandy och handikappidrott.  
Kommunen har också satt sitt varumärke på den största  
inomhusarenan – Malmö Arena”

Diplom

Peter RohméeGustaf Berencreutz

SPECIALLISTOR 

Sveriges främsta breddidrottskommuner: 

1) Halmstad  2) Falun 3) Karlstad 

– För denna kategori bedöms både nivån på breddidrottstöd samt tillgång till ung-
doms- och motionsidrottsplatser.

Sveriges främsta elitidrottskommuner:

1) Malmö 2) Göteborg  3) Umeå 

– Här bedöms elitidrottsframgångar samt kommunens stöd och marknadsföring av 
elitlagen.

Sveriges främsta evenemangskommuner:

1) Göteborg 2) Stockholm  3) Mora 

– Här bedöms de kommuner som är framgångsrika när det gäller 
att genomföra internationella och nationella idrottsevenemang. 
Kommentar: Att Mora slår sig in på Eventlistans tredjeplats bland 
två av Europas bästa eventkommuner beror helt enkelt på att 
Vasaloppet genomförs som 17 olika tävlingar med ett deltagarantal 
på nästan 100 000 och med en beräknad TTO på över 250 mkr.

– både för inomhus- och 
utomhusevent. Tele2 Are-
nan och Globe Arenas ut-
gör toppar. Just nu bättre 
arenor än konkurrenten 
Göteborg.  Har en bred 
elitverksamhet men utan 
speciella toppar.  Elit-
verksamheten mark-
nadsförs dåligt. Stock-

ligt folkhälsoperspektiv och 

Sveriges främsta  

idrottskommun 2014

STOCKHOLM
”För sin ambition att bli norra Europas mest populära 

destinationsort där större internationella idrottsevent 

utgör ett viktigt verktyg. Stockholm har arenor i högsta 

Europaklass. Har också ett mycket bra idrottspolitiskt 

program med ett tydligt folkhälsoperspektiv för bredd- 

och motionsidrott. Genomför varje år ett antal mycket 

stora internationella idrottsevent.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

ekonomisk omsättning (TTO) per år på över 630 

Sveriges främsta  
eventkommun 2014

GÖTEBORG
”Använder större internationella idrottsevent för att skapa  
upplevelser för Göteborgarna samt för tillresta internationella 
och nationella besökare och deltagare. Kommer att genomföra 
målgångarna för Volvo Ocean Race 2015 och 2018.  
Utvecklade dessutom Citytravet mitt i Göteborg. Europabäst 
vad gäller större internationella ungdomscuper i fem idrotter. 
Flaggskeppen är Göteborgsvarvet och Gothia Cup”

Diplom

Peter RohméeGustaf Berencreutz


