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Idrottsklubbarnas varumärken 2020
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 svarar inte enbart skall lyfta fram sin egen favoritklubb. Undersökningen gjordes i
februari 2020. Det är nionde året i rad som undersökningen genomförs och resultatet publiceras
alltid i Sport & Affärer på www.sportaffarer.se
En idrottsförenings varumärke är så mycket
mer än ett klubbmärke.
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 stärker
givetvis också klubbens varumärke.
Och i förlängningen också klubbens
ekonomi genom att man då attraherar ny
publik, fler supportrar och på sikt nya medlemmar och sponsorer.
AIK toppar åter men tappar nära 6%
jämfört med ifjol.
Djurgårdens IF med allsvenskt guld
i fotboll och finalspelet i hockeyns elitserie ligger fast förankrat Top 3 men släpper
ändå Malmö FF förbi sig med några tiondels procent. Luleå Hockey avancerar fyra
platser jämfört med ifjol.
Klassiska idrottsvarumärken som Leksands IF och GAIS ligger båda med på
topplistan trots knackiga resultat i klubbarnas respektive serie.
De tre Stockholmsklubbarna som alla
ligger Top 4 är flersektionsföreningar med
verksamhet i flera idrotter och framgångar för både tjejer och killar vilket gynnar
styrkan i deras varumärken förutom att de
gynnas av en bredare upptagning i storstadsregionen. De är anrika klubbar med
många sportsliga framgångar.

Idrottsklubbarna med
starkast varumärken 2020

Topplistan innehåller 11 ishockeyklubbar,
sex fotbollsklubbar och tre flersektionsföreningar.

Kärnvärden och slogans hos de tio
starkaste varumärkena bland svenska
idrottsklubbar:
• AIK: Passion, stolthet och tradition.

(Förra årets placering och procentsatser inom parentes).

Stefan Enbom, vd Luleå Hockey.

14,4% (20,2%)

2. MALMÖ FF (3)

10,9% (13,4%)

3. DJURGÅRDENS IF (2)

10,5%

(14,7%)

4. HAMMARBY IF (4)

9,5%

(11,8%)

5. IFK GÖTEBORG (5)

6,6% (10,8%)

Hur ser du på konkurrensen från andra Norrlandslag?
– Jag tror på devisen att framgång föder framgång. Skellefteå,
MoDo och Björklöven bidrar med sina framgångar till att regionen
Norrland stärks vilket gynnar oss alla.

4,4%

Hur ser du på årets säsong hitills?
– Självklart känns det bra att vi leder Elitserien just nu. Och vi är på
väg att nå det högsta publiksnittet någonsin; 5.600 personer i en
arena som tar 6.100.

6. Frölunda Indians (6)
7. färjestads bk (7)

(3,3%)

2,1%

(2,7%)

2,0%

(2,2%)

9. HV71 (9)

1,5%

(1,6%)

10. BRYNÄS IF (11)

1,0%

(1,4%)

11 . LULEÅ HOCKEY ( 14)

0,9%

(0,8%)

12 . SKELLEFTEÅ AIK ( 14)

0,8%

(0,8%)

13. MODO HOCKEY ( 1 6)

0 ,7%

(0 ,7%)

13. IFK NORRKÖPING (10)

0 ,7%

(1,5)%

15. GAIS (17)

0 , 5%

(0,6%)

8. LEKSANDS IF (8)

15. MALMÖ REDHAWKS (12) 0,5%

(1,1%)

• IFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.
• Frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.

17. RÖGLE (17)

0,4%

(0,6%)

18. VÄXJÖ LAKERS (13)

0,3%

(1,0%)

18. BK HÄCKEN (NY)

0,3%

(0,1%)

20. HELSINGBORGS IF (17) 0,2%

(0,6%)

• Leksands IF: Stolthet, tradition, respekt.
• HV 71: Passion, tillit, framgång och laganda.
• Brynäs IF: Stolthet, hunger och gemenskap sedan 1912.

Kort om Demoskop-undersökningen:
Undersökningen är genomförd som en webbundersökning inom ramen för
Demoskops webbomnibus under perioden 25 januari – 5 februari 2020.
Urvalet i undersökningen görs inom ramen för en i förväg rekryterad
onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser. Urvalet inom panelen är riksrepresentativt och kan sägas utgöra
ett mini-Sverige.
Resultaten baseras på 1.039 genomförda webbenkäter med personer
mellan 18 – 89 år. Urvalsprincipen är densamma som i Demoskops
månatliga väljarundersökningar som publiceras i Aftonbladet.
Procentandelarna i resultaten utgör antalet svar för en viss klubb i
förhållande till det totala antalet klubbar som nämnts.

Hur ser din drömfinalserie 2020 ut?
– Luleå Hockey mot Djurgårdens IF. Utmanaren från norr mot
klubben från huvudstaden. En serie som Luleå går vinnande ur och
tar sitt andra SM-guld någonsin. Det förra vann vi säsongen 95–96,
avslutar Stefan.

Andreas Hedbom, klubbdirektör och vd Leksands IF.
Hur förklarar du att Leksands IF år efter år finns med på listan
över Sveriges starkaste idrottsvarumärken och egentligen
oavsett sportsliga resultat?
– Vår klubb har en stark historia som går många år tillbaka. Vi
är också en klubb från en liten ort (ca 6.000 invånare) med en
stor supporterskara runt hela landet som jag vet gillar att vi
utmanar klubbarna från de större städerna. Vi har idag nära
10.000 medlemmar och vi märker av ett ökande intresse även från
sponsorer som inte enbart är lokala. Vi arbetar strategiskt med
vårt varumärke och med en långsiktig vision att etablera oss i SHL.
Andreas berättar att Leksands IF och Högskolan Dalarna inlett ett
samarbete för att ta reda på exakt hur stor betydelse hockeyn
har för kommunen. Vi måste vara ödmjuka i hur mycket hockeyn
betyder för den här bygden. Vi har en gymnasieskola där 110 elever
är knutna till hockeyn, vi har sommarhockeyskolan med uppåt 1.000
deltagare. Det är klart att många företag och organisationer gynnas
av att vi har Leksands IF här i bygden. Sedan har vi ju de som väljer
att flytta hit tack vare hockeyn också, som jag själv och min familj,
avslutar Andreas som varit vd för klubben i ett år. Innan det var han
under 18 år vd för Monark Excercise AB i Grimaldigruppen.

Jonas Andersson, ordförande GAIS.

• Djurgårdens IF: Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett.

• Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.

Ni förbättrar er position jämfört med ifjol. Vad har du för
kommentar till det?
– Vi jobbar långsiktigt enligt en strategiplan med vårt varumärke,
vår identitet och vårt DNA. Vi vill vara en sportsligt framgångsrik
klubb som fullt och ända ut kan stå för våra positiva värderingar.
I detta ligger vårt samhällsengagemang och vårt gedigna arbete
med jämställdhet. Vi satsar mycket på vår damsektion och jag
vill påstå att vi idag är Sveriges mest jämställda ishockeyklubb.
Samtidigt vill vi vara utmanaren från norr. Vi ska komma ihåg att
vi är en ung klubb som föddes på 70-talet mitt under den krisande
stålindustrin. Hockeyn blev ett ljus i mörkret för många och
skapade stolthet. Ända sedan dess stöttas klubben av SSAB och
LKAB.

1. AIK (1)

• Malmö FF: Vi tänder stjärnor sedan 1910.
• Hammarby IF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.

NÅGRA KOMMENTARER

Övriga svar

31,3%

(8,8)

Fotnot: Strax utanför Top 20 listan hamnade IF Elfsborg, Kalmar FF, Linköping HC,
Östersunds FK och LUGI.

Hur ser du på att GAIS förbättrat sin placering på listan över
Sveriges starkaste idrottsvarumärken?
– Vi tillhör skaran av klassiska svenska fotbollsklubbar som bildades
under 1800-talet. I vårt fall 1894. Vi har fram till 1954 varit svenska
mästare fyra gånger och allsvenska seriemästare två gånger. På
senare år märks tredjeplatsen i Allsvenskan 1989 och femteplatsen
2011. Publikrekordet är 50.690 personer i matchen mot IFK Göteborg, 20/5, 1976. I år spelar vi i Superettan och vi har påbörjat en
process där vårt mål är att långsiktigt och med tålamod bygga en
klubb som är redo för Allsvenskan både sportsligt och ekonomiskt.
Vi har hängivna supportrar som följer oss i vått och torrt och vi månar mycket om vår supporterkultur. I Göteborg diskuterar vi även
med våra klubbkonkurrenter om de utmaningar som dyker upp.
Jag tillhörde själv den initierade supporterskaran innan jag för ett
år sedan blev tillfrågad att bli klubbens nye ordförande, berättar
Jonas som parallellt med ordförandeskapet även är regional liberal
politiker som regionalråd i Västra Götalandsregionen.
– Vi ser just nu över juridiken kring vårt varumärke då externa krafter utnyttjat det för egen vinning. Bland annat har tröjor, hallmattor
och flaskor med vårt klubbmärke sålts på sajter med kinesiska
ägare. Vi kommer även att fördjupa vårt CSR-arbete. Sportsligt har
vi planer på att dra igång en satsning på flickfotboll, säger Jonas
till Sport & Affärer.

