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DET HÄR ÄR
SVENSK HANDBOLL

STARKT INTRESSE
BLAND BÅDA KÖNEN
Fördelning målgrupp män/kvinnor

Män 62%
Kvinnor 38%

BLANDNING AV
ÅLDERSKATEGORIER
Andel handbollsintresse i ålderskategori

15-29 år     29-44 år     45-59 år     60+ år        

17%  17%  19%  
23%  

120 000 utövare

500
föreningar

3 600 lag
i seriespel

Jämställt
50% flickor
50% pojkar

Medlemsregister Sociala
medier

Turneringar Utvecklings-
projekt

Socialt
samhälls-

ansvar

Landslag
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Svensk handboll har ett starkt fäste i idrottssverige. Med över 120 000 utövare och 
med runt 500 aktiva föreningar utspridda över hela landet är handboll den tred-
je största lagidrotten i Sverige. Vi är den mest jämställda idrotten med en jämn 
könsfördelning bland våra aktiva spelare. 

*All statistik kommer från Sponsor Navigator 2014
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STARKT ENGAGEMANG 
Andel av handbollsintresserade som följer handboll

Följer via media

Besöker ”live”

68%

22%

STARKT INTRESSE ÖVER HELA
LANDET MED FOKUS I  VÄST/SYD
Andel i region som är handbollsintresserade

12% Norrland
15% Norra Mellansverige
19% Östra Mellansverige
17% Stockholm
25% Västsverige
23% Sydsverige
22% Småland med öar

SVENSKHANDBOLL.SE  (1 jan-31 dec 2016)

1 163 366 unika besökare på svenskhandboll.
se. Många kom tillbaka och läste igen. Antal 
besök var 5 175 696 och antal sidvisningar hela 
17 722 639. 46% av besökarna på hemsidan är 
kvinnor.

Åldersfördelningen ser ut enligt följande:

18-24 år 27,5%
25-34 år 33,5%
35-44 år 15,5%

45-54 år 12,5%
55 - år 11%



Svenska Handbollslandslaget AB (SHLAB) är ett av Svenska Handbollsförbundet 
helägt bolag med uppdrag att ansvara för och utveckla de kommersiella rättig-
heterna till svenska handbollslandslaget, samt öka den allmänna konsumtionen 
av handboll i Sverige!

Vi vill med handbollens sunda värderingar och jämställda arbetssätt, på ett nyska-
pande sätt, som fötts ur framgång och tradition, ständigt jobba för att överträffa 
oss själva i den upplevelse som handboll är. Varje dag strävar vi efter att bli bättre 
på att kommunicera upplevelsen. Från sponsring och media till samarbeten och 
publikevenemang. För vi vill vara nära den publik som ingår i handbollslandslagens 
symbios.

Alla har sin viktiga roll: spelaren på banan lika mycket som supportern på arenan, 
sponsorerna med sitt partnerskap och tv-tittaren hemma i tv-soffan. Därför vill vi 
vara äkta, nära och modiga i allt vi gör!

Nära. Genom att vara öppna och tillgängliga i vår relation med omvärlden.
Äkta. De som tittar och lyssnar förtjänar att uppleva handboll precis som den är. 
Modiga. Både på och utanför planen, tillsammans för att vara banbrytande.

V I  ÄR DET  SVENSKA
HANDBOLLSLANDSLAGET
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ETT AV SVERIGES
POPULÄRASTE LANDSLAG
Handboll är den tredje mest populära lagsporten efter fotboll och hockey. Popu-
lariteten har visat sig tydlig på tittarsiffrorna. När herrlandslaget spelade OS-final 
mot Frankrike 2012 följde över 2,2 miljoner svenskar finalen. Den högst uppmätta 
tittarsiffran under hela OS. 

EFFEKTIV KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
Associationsvärdet kring svensk handboll är 
starkt och samarbetet med landslagen skapar 
förutsättningar att nå ut starkare med sin kom-
munikation.

DRIVA TRAFIK OCH ÖKA FÖRSÄLJNINGEN
Skapa innehåll tillsammans med landslagen 
som skapar intresse i din målgrupp och driver 
försäljning.

STÄRKA DINA KUNDRELATIONER
Landslaget och deras arenor är utmärkta platt-
formar för att stärka kundrelationer.

2 500 000
personer i Sverige är intresserade
av handbollslandslaget.
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ENGAGEMANG I  VÄRLDSKLASS

HANDBOLLSLANDSLAGET
För drygt ett år sedan skapade handbollslandslaget egna konton i sociala medier 
har antalet följare ökat stort. Instagramkontot tillhör de största i världen när det 
gäller antal följare. 

INSTAGRAM  @handbollslandslaget
36 000+ följare

FACEBOOK  /handbollslandslaget
27 000+ gillamarkeringar

TWITTER  @hlandslaget
4 000+ följare



UNGDOMSSATSNINGAR ,
AKTIVITETER OCH
MÅNGFALDSPROJEKT

Handbollskaravanen är SHF:s största rekryteringsverksamhet 
och har funnits sen 2009.  Projektet är ett nära samarbete mellan 
kommun, skolor och föreningar. Handbollskaravanen besöker sko-
lor, föreningar och turneringar i hela landet, från Ystad till Kiruna. 
Karavanen omfattar såväl traditionell handboll som beachhandboll 
och stödjer handbollens integrationsarbete. 

2016

Ungdoms-SM Handboll Cup (USM) är de officiella Svenska Mäs-
terskapen i handboll för ungdomar i Sverige. Turneringen är upp-
delad i tre åldersklasser: junior, A-ungdom & B-ungdom. Med 500 
deltagande lag och ett gemensamt slutspel för de 48 bästa.

SverigeCupen är en distriktslagsturnering för 15-åringar där alla 
handbollsdistrikt i Sverige deltar.  Turneringen ses som förberedan-
de inför kommande riks- och landslagsläger.  

SverigeCupen

För barn med funktionsnedsättning finns Upp & Ner. Utveck-
lingsnivån är från 4-12 år och träningen är anpassad efter var och 
en även om den sker i grupp. Det är en förberedande träning för 
andra idrotter – där handboll är en av dem. Härs & Tvärs är nästa 
steg och vänder sig till handbollssugna ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar – från 13 år och uppåt. 

Rullstolshandboll är världens snabbast växande rullstolssport. Är 
för den som gillar att köra rullstol och spela handboll – samtidigt. 
Du kan vara junior eller senior, tjej eller kille, nybörjare eller elitse-
riespelare, handikappad eller inte handikappad. Oavsett förutsätt-
ningar spelar alla i samma lag.

Svenska Handbollförbundet genomför läger/spelarutbildning för 
att rekrytera och utbilda spelare till kommande landslagsverk-
samhet. Rekryteringen av spelare sker till stor del i samband med 
Sverige Cupen och därifrån kommer de flesta som idag spelar i 
våra landslag.
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EN SPÄNNANDE  FRAMTID
Sverige radar upp mästerskap på hemmaplan. Senast spelades EM 2016 för 
damer. Vi glömmer aldrig premiären på Hovet inför 7 000 blågula fans. Eller 
finalen i Scandinvaium då Norge vann EM-guld inför ett rött hav. 

Snart väntar nya mästerskap. Sverige står, tillsammans med Norge och  
Österrike, värd för herr-EM 2020, där finalspelet avgörs på Tele2 Arena. I  
januari 2023 så arrangerar vi VM tillsammans med Polen. Samma år, i  
december, avgörs damernas VM i Sverige, Danmark och Norge. Vi arrangerar 
då Sveriges gruppspel. 

3-4 maj EM-kval (h)
Ryssland vs. Sverige
S:t Petersburg, Ryssland

6 maj EM-kval (h)
Sverige vs. Ryssland
Saab Arena, Linköping

10 juni VM-playoff (d)
Makedonien vs. Sverige
TBA, Makedonien

13 juni VM-playoff (d)
Sverige vs. Makedonien
Ystad Arena, Ystad

17 juni EM-kval (h)
Sverige vs. Slovakien
Sparbanken Lidköping
Arena

25-30 sept EM-kval (d)
TBA

23-29 okt Landskamp (h)
Landslagsvecka

20-30 nov Landskamp (d)
Förberedelse inför VM
 
1-17 dec  VM 2017 (d)
VM i Tyskland.

2017

2018

LANDSKAMPSPROGRAM 2017-18

1-11 jan Landskamper (h)
Förberedelse inför EM
 
12-28 jan EM 2018 (h)
EM i Kroatien
 
19-25 mars EM-kval (d)

2-8 april Landskamp (h)
Landslagsvecka

26 maj-3 juni EM-kval (d)

4-17 juni VM-playoff (h)
Kval till VM 2019.



PARTNERS

SUPPLIERS

FRAMTIDSLANDSLAGET

handbollslandslaget.se            @handbollslandslaget            /handbollslandslaget            @hlandslaget

LANDSLAGSPARTNERS PARTNERS

SVENSKA HANDBOLLSLANDSLAGET AB
Besöksadress: Arsenalsgatan 2, 111 47 Stockholm
Postadress: Box 14229, 104 40 Stockholm


