
 

Idrottens omfattning i Göteborg  

Elitidrotten och idrottsevenemang 
Elitidrotten är en och viktig och dessutom en omfattande del av idrotten i Göteborg. Idag 

finns i Göteborg minst 20 lag som spelar med sitt representationslag i den högsta serien. Lägg 
därtill alla de föreningar som har en verksamhet strax under men som kämpar för att gå upp.  

Inom de individuella idrotterna finns det minst ett 30-tal föreningar som har aktiva på hög 
nationell nivå.  Stadens elitidrott har alltid dragit till sig ett stort intresse. Till exempel 

samlade stadens elitlag i ishockey, fotboll, handboll och innebandy under sin senaste säsong 
cirka 700 000 åskådare till sina hemmamatcher. 

 
Idrotten står bakom ett stort antal återkommande idrottsevenemang i Göteborg, till exempel 

Göteborgsvarvet, Gothia Cup, Partille Cup, Basketfestivalen, GKSS Match Cup Sweden, 
Göteborgsgirot och Världsungdomsspelen. Förutom att de inspirerar till fysisk aktivitet och 

sprider Göteborgs varumärke skapar de en enorm turistekonomisk omsättning. Den 
beräknade turistekonomiska omsättningen för bara de tre största, Gothia Cup (480 mkr), 

Göteborgsvarvet (262 mkr) Partille Cup (250 mkr) når nästan upp till en miljard!. 
 

Idrotten totalt 
Göteborgs idrottsföreningar har tillsammans 160 000 medlemmar. I staden finns 350  LOK-

stödsberättigade föreningar. I dessa föreningar genomfördes år 2018 så mycket som 269 461 
gruppaktiviteter (träningar, tävlingar, matcher mm) och den sammanlagda siffran på unika 

deltagartillfällen är 2 713 207. Det innebär att det i Göteborgs kommun finns uppskattningsvis 7700 
ideella idrottsledare som tillsammans lägger åtminstone 1,700 000 timmar per år (350*22 ledare 

*225h/år). Om vi leker med tanken om att de  skulle haft en ersättning på 170 kr/h så hade det blivit 
en kostnad på 294 525 000 kronor vilket motsvarar 735 årsarbeten.  

En på många sätt fantastisk siffra! 

 

 
 
 

 

Elit, bredd och arrangemang hör ihop och tillsammans skapar de ett 
fantastiskt samhällsvärde 

Att fysisk aktivitet har en stor positiv inverkan på människors hälsa är väl belagt. Idrotten generellt 
är den överlägset starkaste aktören för att få ungdomar fysiskt aktiva. Den viktigaste drivkraften hos 

barn och unga är, och bör också naturligtvis vara, rörelseglädje och gemenskap. Men möjligheten 
att utmana sig själv, att utvecklas och kunna bli bra i sin idrott är också en viktig drivkraft. I det 

sammanhanget är elitidrotten en viktig och helt nödvändig förebild för ungdoms- och breddidrott. 
Framgångsrika lokala förebilder är också helt avgörande för att få ungdomar att, i en allt tuffare 

konkurrenssituation, överhuvudtaget välja att hålla på med idrott. Ibland kan det i debatten  
framstå som att elit och bredd står i motsatsförhållande till varandra. Vi tror tvärtom, elit är en 

förutsättning för bredd och tvärtom. Och på samma sätt är idrottsevenemangen, med både bredd 
och elit, en fantastisk inspiratör till idrott och fysisk aktivitet.  

Idrotten har sedan länge också varit en nyckelspelare när det gäller integration. Förutom det 
samhällsvärde som idrotten skapar via sin kärnverksamhet ligger också Göteborgs elitlag och de 
stora idrottsevenemangen via sina CSR-projekt och välgörenhetsarbete i framkant för att skapa 

ytterligare samhällsvärde.  

Göteborgs stad har som målsättning att vara en internationell förebild inom hållbarhet. I det 
arbetet ser vi att idrotten och idrottsevenemangen är den allra viktigaste aktören.  

 
 
 

 


