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Klubbarnas varumärken

Idrottsklubbarnas varumärken 2017
Sport & Affärer har genom undersökningsföretaget Demoskop, frågat svenska folket, vilka tre svenska
idrottsklubbar de anser har det starkaste varumärket. Vi utformar frågan på det sättet för att de som
svarat inte enbart skall lyfta fram sin egen favoritklubb. Undersökningen gjordes mellan 31/1 och 8/2
2017. Det är sjätte året i rad som undersökningen genomförs och resultatet publiceras
Text: gustaf berencreutz
alltid i Sport & Affärer nr 1 genom Dagens industris riksupplaga.
En idrottsförenings varumärke är så mycket
mer än ett klubbmärke. Klubbmärket är föreningens logotype och den grafiska delen av
varumärket. Klubbmärket kan givetvis vara
laddat med positiva associationer men hela
varumärket är så mycket mer. Varumärkets
styrka byggs upp av sportsliga framgångar, en
professionell ledning och en anrik historia. Varumärket är klubbens identitet och en bild av
hur man uppfattas av omvärlden. Många klubbar arbetar idag med frågor som jämställdhet,
inkludering och mångfald och man är medvetna om sin samhällsroll där många unga får ett
meningsfullt inslag i livet. Det här viktiga arbetet med värdegrunden stärker givetvis också klubbens varumärke. Och i förlängningen
klubbens ekonomi genom att man attraherar
nya supportrar och sponsorer.
I årets mätning stärks AIK:s position ytterligare jämfört med förra året. Malmö
FF och Djurgårdens IF ökar och delar på
andraplatsen(skillnaden inom felmarginalen).
IFK Göteborg hamnar fyra. Hammarby IF
ökar och stärker sin femteplats från i fjol. Stärker sin plats gör även Frölunda som befäster
sin sjätteplats. De tre Stockholmsklubbarna
på listan är flersektionsföreningar vilket gynnar styrkan i deras varumärken förutom att de
gynnas av en bredare upptagning i storstadsregionen. De är alla anrika klubbar med många
sportsliga framgångar. Topplistan innehåller
tre flersektionsföreningar, åtta fotbollsklubbar
och tolv ishockeyklubbar. Flersektionsföreningarna ligger alla topp 5 liksom två av fotbollsföreningarna. Årets klättrare är IF Elfsborg följt av Leksands IF och Brynäs IF.
I kommande nummer skriver vi om klubbarnas
arbete med sina värdegrunder.

Idrottsklubbarna med
starkast varumärken 2017
(Förra årets placering och procentsatser inom parentes).

1. AIK (1)

18,4% (16,4%)

2. MALMÖ FF (3)

12,8%

2. djurgårdens if (3)

12,7% (12,9%)

(13,1%)

4. ifk göteborg (2)

12,1% (15,9%)

5. hammarby if (5)

9,0%

(7,8%)

6. Frölunda Indians (6)

6,7%

(4,7%)

7. leksands if (9)

3,1%

(2,0%)

8. färjestads bk (7)

2,3%

(3,3%)

9. skellefteå aik (8)

2,0%

(2,8%)

9. brynäs if (11)

2,0%

(1,9%)

11 . hv 71 ( 1 0)

1,8%

(1,9%)

12 . Malmö Redhawks ( 12) 1,5%

(1,3%)

KOMMENTARER TOPP 3
AIK – Mikael Ahlerup, VD
– Det är mycket glädjande att vi befäster positionen som den svenska idrottsklubb som har det
starkaste varumärket och att vi ökar gentemot
fjolåret känns extra bra med tanke på det arbete
vi gjort under 2016. Vi gjorde tillsammans med
våra kreativa supportrar två kampanjer som
uppmärksammades stort både nationellt och internationellt, ”Res Isidor”
samt ”Pensionärsknattarna” nominerades båda till Spinngalan. AIK var
enligt medieanalysföretaget Opoint det näst mest omnämnda varumärket i
svenska medier under 2016.

MALMÖ FF – Niclas Carlnen, VD
– MFF är Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening och har dessutom det starkaste varumärket av
fotbollsklubbarna. Det är något vi är stolta över. Vår
historia tillsammans med vårt samhällsengagemang
är två viktiga faktorer till detta faktum. Även våra
framgångar i Champions League de senaste åren har
såklart bidragit till att stärka vårt varumärke.

DJURGÅRDENS IF – Jan-Olov Erickson, varumärkeschef
(samtliga sektioner).
– Att vi avancerar till 2:a plats är mycket glädjande.
Ett starkt varumärke gör att föreningen uppfattas
som en seriös och stabil partner att vilja samarbeta
med vilket är viktigt i sponsorförhandlingar, rekrytering av nya spelare och supportrar. Samtidigt stärks
organisationen internt. Vi har under en längre period
arbetat med vår värdegrund som bland annat förklarar klubbens sociala funktion och roll i samhället. Det
här arbetet innefattar Djurgårdens samtliga 18 sektioner/alliansföreningar.
Vi bedriver ”Drive-In Fotboll” sen 2006 och varje vecka spelar i genomsnitt
600 ungdomar fotboll med oss i Alby, Husby, Rinkeby, Tensta, Spånga och
Sollentuna. Detta stärker de deltagande ungdomarna i området och för
ledarna innebär projektet kanske ett första steg in på arbetsmarknaden.
Tillsammans med Stockholms stad kör vi projektet ”Ishockey för alla” i
Husby, Kista och Akalla för att låta ungdomar prova på ishockey, både
tjejer och andra som inte växt upp med sporten. Vi jobbar aktivt i övriga
sektioner som boxningen. Lägg därtill att vi arbetar för en bättre supporterkultur genom projektet Enable. Klubbens varumärke lär inte försämras
av vår långa historia med många sportsliga framgångar. Vi leder svensk
idrotts medaljliga med 437 SM-guld fördelat på 23 sektioner.

KOMMENTARER FRÅN ÅRETS KLÄTTRARE
IF ELFSBORG – Stefan Andreasson, Klubbchef

Slogans med kärnvärden hos de tio
starkaste varumärkena bland svenska
idrottsklubbar:

13. modo hockey ( 1 5)

1 , 4%

( 1 ,1%)

14. IFK Norrköping (14)

0,9 %

(1,1)%

14. if Elfsborgs (19)

0,9 %

(0, 5%)

16. växjö lakers (18)

0,8%

(0,7%)

• AIK: Passion, stolthet och tradition.
• Malmö FF: Vi tänder stjärnor sedan 1910.
• Djurgårdens IF: Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett.
• IFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.
• Hammarby IF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.
• Frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.

LEKSANDS IF – Christer Plars, VD

• Leksands IF: Stolthet, tradition, respekt.
• Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.
• Skellefteå AIK: Tillsammans jobbar, växer och vinner vi .

17. Linköping hc (17)

0,7%

(0,9%)

17. luleå hockey (13)

0,7%

(1,3%)

19. helsingborgs if (20) 0,6%

(0,4%)

• Brynäs IF: Stolthet, hunger och gemenskap sedan 1912.

Kort om Demoskop-undersökningen:
Undersökningen är genomförd inom ramen för Demoskops telefonomnibus under perioden 31 januari till 8 februari 2017.
Urvalet i undersökningen görs med Demoskops standard för telefonnummerbaserade 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.
Procentandelarna i resultaten utgör antalet svar för en viss klubb i förhållande till det totala antalet klubbar som nämnts.

– Vi inom IF Elfsborg är mycket stolta och glada att tillhöra de 15 starkaste och finaste varumärkena i Sverige
inom idrotten. Konkurrensen är stor och vår placering
är än mer anmärkningsvärd utifrån att vi konkurrerar
med klubbar som har flera sektioner samt betydligt
större resurser!
Vår sportsliga resa de sista 10 åren har varit makalös
med 9 av 11 möjliga medaljer samt 9 Europaspel i rad,
dessutom har vi fostrat mest ”egna” spelare av i princip alla klubbar i
Europa under åren 2014 och 2015. Placeringen är också ett bevis på att vårt
långsiktiga arbete med kontinuitet från styrelse och neråt i organisationen
ger resultat och inte minst att en väg till framgång är att ha ett trovärdigt
samhällsengagemang som vi har haft i projektet ”VI TILLSAMMANS” som
startade 2009 och som nu är en självklar del i vår verksamhet.

20. kalmar ff (NY)

0,4%

Övriga svar

8,3%

Fotnot: Strax utanför listan hamnade Rögle BK 0,3%, GAIS 0,3%
och BK Häcken 0,2%

– Jättekul att vi klättrar och jag har noterat att
vårt varumärke stått starkt i era mätningar även
när det gått tungt för oss sportsligt. Det är klubbens styrka att vi har så starkt stöd runtom i hela
landet inte enbart lokalt och det kan härledas till
vårt starka varumärke. För att komma närmare
våra supportrar anordnar vi regelbundet nätverksträffar i Stockholm.
Vi arbetar konsekvent och strukturerat för att utveckla unga talanger och
våra medarbetare. Lika envist arbetar vi för att skapa förutsättningar för
att långsiktigt kunna etablera oss i SHL. Vi jobbar med en vision: Vision
2019 – som pekar mot vårt 100-årsjubileum. Vi siktar då på att ha 10 000
medlemmar. Vi är på väg att passera 8 500 redan nu och kurvan pekar
brant uppåt.
– Vi som förening har ett stort ansvar, inte bara mot våra supportrar och
medlemmar, utan också mot alla människor i Dalarna och Leksand som
bygd, som lever för sporten ishockey och LIF i synnerhet.
Vår sportsliga målsättning är att vara ett SHL-lag, och vi ska fortsätta att
bygga på våra fantastiska ungdomar. Visionen är att alltid kunna förse LIF:s
representationslag med ett antal spelare ur de egna leden.
Förutom att måna om herrlaget vill vi att damlaget årligen ska vara ett
topplag i SDHL, att Leksand ska vara Sveriges ledande klubb för juniorer
och erbjuda Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar.

