
Här är de populäraste Premier League-lagen för svenska fotbollsresenärer 

 

 

Premier League brukar av många kallas världens bästa liga. Det är i alla fall världens populäraste 

liga både globalt och här lokalt i Sverige. 

 

Förra säsongen var även en stor sportslig framgång då Liverpool och Tottenham gjorde upp i 

Champions League-finalen och Chelsea och Arsenal spelade Europa League-final. 

 

Till helgen drar en ny säsong igång av Premier League och förväntningarna är höga bland fansen. 

Men vilket lag är egentligen populärast i Sverige? Hur skiljer sig våra populäraste lag jämfört med hur 

det ser ut i andra länder?  

 

Visit Britain har genomfört en grundlig marknadsundersökning inför säsongen 2019-20 och där kan vi 

ta del av vilka lag som är populärast i olika regioner. De har fokuserat på sex nyckelmarknader för 

dem vilket är USA, Brasilien, Sverige, Norge, Kina och Indien. Denna undersökning publicerades nu 

juni 2019. Vi från Fotbollsresan.se har gått igenom siffrorna och tagit fram en del intressant statistik. 

 

 

Populäraste Premier League-lagen i Sverige: 
 

1. Liverpool 

2. Manchester United 

3. Arsenal 

 

 

Populäraste lagen i övriga länder i undersökningen: 
 

Norge:  

1. Manchester United 

2. Liverpool 

3. Arsenal 

 

USA: 

1. Manchester United 

2. Liverpool 

3. Chelsea 

 

Brasilien: 

1.  Manchester City & Chelsea 

3. Liverpool 

 

Kina: 

1. Manchester United 

2. Liverpool 

3. Arsenal & Chelsea 

 

https://fotbollsresan.se/


Indien: 

1. Manchester United 

2. Manchester City 

3. Chelsea 

 

Sverige är alltså det enda landet i undersökningen där Liverpool är det populäraste laget. Värt att 

notera är även att Sverige och Norge är de enda länderna där varken Manchester City eller Chelsea är 

med i topp tre.  

 

 

Länderna med flest fotbollsresenärer i Storbritannien: 

 

Under 2014 genomförde Visit Britain en undersökning vilka länder flest fotbollsresenärer kom från 

och fick fram detta: 

 

1. Irland 121 000 

2. Norge 93 000 

3. Sverige 58 000 

4. USA 53 000 

5. Nederländerna 43 000 

6. Spanien 39 000 

7. Frankrike 35 000 

8. Tyskland 34 000 

9. Danmark 33 000 

10. Australien 32 000 

 

Dessa siffror befäster bilden om att Sverige och Norge verkligen tagit den brittiska fotbollen till sina 

hjärtan.  

 

 

Vilka regioner i Storbritannien besöks främst för att se fotboll? 

 

I samma undersökning från 2014 kollade de vilken region som hade högst andel av resenärerna som 

såg en fotbollsmatch under sin resa hade de en tydlig vinnare. 

 

1. Nordvästra England 10,8% av alla besök innehöll en fotbollsmatch. 

2. Nordöstra England 5,6% 

3. Wales 2,5% 

 

London har visserligen otroligt många fotbollsresenärer med hela fem lag i Premier League men på 

grund av ett mer differentierat utbud än nordvästra England blir deras andel resenärer som såg en 

fotbollsmatch på plats endast 2,2 procent.  

 

Hela fem av de åtta arenor med flest turister i undersökningen var i London men trots det får London 

ett lågt snitt på grund av sin höga antal turister i övriga segment jämfört med norra England. 

 

I nordvästra England är det främst Liverpool, Manchester United och Manchester City som driver upp 



siffrorna. 

 

 

 

 

Fotnot: 

Visit Britains senaste undersökning går under namnet ”International Buzzseekers Football Research 

Forseight – issue 169” och publicerades i juni 2019. Båda undersökningarna finns att läsa på Visit 

Britains hemsida. 

 

Fotbollsresor.se är en sida från LÅ Webbyrå AB som även driver sidor som NHLresan.se, 

NFLbiljetter.se samt NBAbiljetter.se som alla fokuserar på att förmedla sportresor och biljetter. 

Samtliga sidor är affiliatesidor och arrangerar med andra ord inga egna resor utan förmedlar 

sportresor från andra resebyråer.  

http://www.lawebbyra.se/
https://nhlresan.se/
https://nflbiljetter.se/
https://nbabiljetter.se/

