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ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS

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 2023. Det är det elfte året som vi genomför undersökningen och resultatet publiceras 
alltid på www.sportaffarer.se

Idrottsklubbarnas varumärken 2023

En idrottsförenings varumärke är så 
mycket mer än ett klubbmärke.

Varumärkets styrka byggs upp av 
sportsliga framgångar, en professio-
nell 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, in-
kludering och mångfald och man är 
idag medvetna om sin samhällsroll 
där många unga får ett meningsfullt 
inslag i livet. Det här viktiga arbetet 
stärker också klubbens varumärke och 
i förlängningen också klubbens eko-
nomi genom att man attraherar ny pu-
blik, fler supportrar och på sikt nya 
medlemmar och sponsorer.

Tvillingklubbarna AIK och Djur-
gårdens IF behåller greppet om den 
absoluta toppen med MFF som fort-
satt trea. Klubbarna på platserna 4-5 
(Hammarby IF och IFK Göteborg) 
behåller sina placeringar från ifjol och 
Frölunda HC sin sjätteplats, trots ett 
tapp på en procentenhet.

Årets klättrare är BK Häcken som 
till slut knep det allsvenska guldet på 
herrsidan och tog ett imponerande sil-
ver i Damallsvenskan. Klubbens egna 
evenemang Gothia Cup är ett pulse-
rande hjärta. Det årliga evenemang-
et, världens största ungdomsturne-
ring i fotboll, möjliggör för klubben 
att kraftsamla kring sin mission att 
utveckla, förena och underhålla med 
fotbollen i centrum, nationellt och in-
ternationellt. Man vill vara en klubb i 
ständig utveckling och bedriva verk-
samheten på ett långsiktigt och håll-
bart sätt där ungdomsverksamheten 
står i centrum och där mångfald gyn-
nas. Både herr- och damlag spelar i 

(Förra årets placering och procentsatser inom parentes).

 1. AIK (1)	 14,2%	 (14,9%) 

 2. DJURGÅRDENS IF (2) 11,0%	 (11,2%)	

 3. MALMÖ FF (3)	 10,4%	 (10,3%)	

 4. HAMMARBY IF (4) 8,4%	 (8,5%) 

 5. IFK GÖTEBORG (5)	 6,4%	 (6,3%)	

 6. FRÖLUNDA HC (6)	 3,4%	 (4,4%)	

 7. LEKSANDS IF (7)	 2,6%	 (2,5%)	

 8. FÄRJESTADS BK (8)	 2,1%	 (2,1%) 

 9. BRYNÄS IF (9)	 1,8%	 (1,7%) 

 10. BK HÄCKEN (15)	 1,1%	 (0,7%) 

 11 . HV71 ( 10) 0,9%	 (1,2%)	

 11 .MALMÖ REDHAWKS ( 1 1) 	 0,9%	 (0,9%)	

 13. RÖGLE ( 15)	 0,8%	 0,7%	

 13. MODO HOCKEY (15)	 0,8%	 (0,7)% 

 15. SKELLEFTEÅ AIK (12) 0,7%	 (0,8%)	

 15. LULEÅ HOCKEY	(NY) 0,7%	 (0,6%) 

 15. HELSINGBORGS IF (12) 0,7%	 (0,8%)	

 18. IFK NORRKÖPING (15)	 0,5%	 (0,7%) 

 18. LINKÖPING HC (NY) 0,5%	 (0,4%)	

 20. GAIS (20)	 0,4%	 (0,6%)	 	

 ÖVRIGA SVAR	 30,8%	 (27,8)	

KLUBBARNAS VARUMÄRKEN

KÄRNVÄRDEN OCH SLOGANS HOS DE TIO 
STARKASTE VARUMÄRKENA BLAND SVENSKA 
IDROTTSKLUBBAR:

• AIK: Passion, stolthet och tradition.

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

• Malmö FF: Vi tänder stjärnor sedan 1910.

• Hammarby IF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.

• IFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.

• Frölunda HC: Mod, passion och gemenskap.

• Leksands IF: Stolthet, tradition, respekt.

• Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.

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

• BK Häcken: Utveckling, ungdomar och hållbarhet.  
     Från Hisingen  –  för alla!

KORT OM DEMOSKOP-UNDERSÖKNINGEN: 

Undersökningen är genomförd som en webbundersökning  
inom ramen för Demoskops webbomnibus under perioden  
februari 2023.
Urvalet i undersökningen görs inom ramen för en i förväg 
rekryterad onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete 
med drygt 400 webb-platser. 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.

år final i Svenska Cupen! Noterbart 
är att både Rögle (vann grundse-
rien i SHL men åkte ut mot de bli-
vande mästarna FBK i slutspelet) och 
MODO (trots harvandet i Hockey-
allsvenskan) avancerar två placering-
ar i listan och delar plats 13. Hel-
singborgs IF håller sig kvar på listan 
trots degraderingen till Superrettan 
men tappar tre placeringar från 12:e 
till 15:e plats. Lika många placeringar 
tappar Skellefteå AIK som delar 15:e 
platsen med Helsingborg och med 
nykomlingen, norrlandskonkurren-
ten Luleå Hockey. IFK Norrköping 
halkar från 15:e till 18:e plats och de-
lar den placeringen med östgötagran-
nen och den andra nykomlingen på 
listan, Linköping HC. Det klassiska 
idrottsvarumärket GAIS behåller sin 
20:e plats. Lämnar Top 20 gör fjolår-
ets två nykomlingar. Dels handbolls-
klubben IK Sävehof, trots damernas 
SM-guld, sin fantastiska ungdoms-
verksamhet och klubbens egna eve-
nemang, världens största handbolls-
turnering, Partille Cup. Och dels IF 
Elfsborg.

De tre stockholmsklubbarna vilka 
alla ligger Top 4, är flersektionsfören-
ingar med verksamheter i flera idrot-
ter och med framgångar för både tje-
jer och killar vilket gynnar styrkan i 
varumärket. Dessutom drar de nytta 
av en bredare upptagning i storstads-
regionen. De är alla klubbar med en 
anrik historia och med många sports-
liga framgångar.

Topplistan innehåller elva utprägla-
de hockeyklubbar, fem fotbollsklubbar 
och ett antal flersektionsföreningar.

Text: Gustaf Berencreutz


