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VI FORTSÄTTER VÄGEN MOT VÅR VISION 
Eskilstuna United håller på att återhämta sig från ett år med stora ekonomiska utmaningar. 
Ett år som också innebar att föreningen tvångsnedflyttades till Elitettan. Vi har år 2023 en 
betydligt lägre budget och därmed också färre resurser. Vi behöver i år vara extra noggranna 
med vad vi väljer att göra och säkerställa att de insatserna verkligen stödjer årets 
fokusområden och leder mot vår vision. Det handlar om vår och våra samarbetspartners 
trovärdighet. 
 
Vi fortsätter vägen mot vår vision ”Eskilstuna United DFF är en av Sveriges främsta 
damfotbollsföreningar över tid” och anpassar oss efter de omständigheter som råder just 
nu. År 2023 blir något av en omstart för föreningen och det är nödvändigt att bygga upp 
organisationen utifrån de nya idrottsliga och ekonomiska förutsättningarna. Vi har en bra 
grund att bygga vidare på med ett stort engagemang för föreningen, både inom vår egen 
organisation och utanför. 
 
Föreningen har sex-sju spelare i olika ungdomslandslag och två som spelar i sina respektive 
länders A-landslag. Det finns mycket positivt att bygga vidare på när det gäller det sportsliga 
på elitnivån. Målet är att vi ska tillbaka till damallsvenskan samtidigt som det ska ske med ett 
ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Vi har en attraktiv och stabil ungdomsverksamhet som ger fotbollsglädje och 
fotbollsutveckling till tjejer i våra nio ungdomslag från 7 till 15 år och bollskola. I 
Ungdomsverksamheten finns ett femtiotal engagerade tränare och ledare. Vi ska fortsätta 
en långsiktig och målmedveten utveckling av en sammanhållen fotbollsidé, en blå tråd, från 
barn- och ungdomsverksamheten till akademi- och A-laget. 
 
Verksamhetsplanen pekar ut några fokusområden som föreningen ska arbeta med under 
året 2023.  
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VERKSAMHETSIDÉ, VISION OCH VÄRDEGRUND 

Eskilstuna United DFF ska vara en av Sveriges främsta utbildare av elitfotbollsspelare och det 
självklara valet för unga fotbollsspelare i vår region. Vi ger tjejer i vår region möjlighet att 
spela fotboll och vi skapar förutsättningar för dem att utvecklas till elitfotbollsspelare.  

VISION 
Eskilstuna United DFF är en av Sveriges främsta damfotbollsföreningar över tid.  
 
VÄRDEGRUND  

• Glädje och utveckling  
• Alla flickor kan och får spela fotboll  
• Proffsigt och engagerande  
• Allas lika värde, fair play  
• Ett ödmjukt förhållningssätt 
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PRIORITERADE OMRÅDEN 2023  

• Hållbar organisation och ekonomi i balans 
• Stärkt fokus på ungdomsverksamheten 
• Medlemsrekrytering 
• Publikrekrytering  
• Sponsrings- och varumärkesarbete 
• Social hållbarhet och jämställdhet 

HÅLLBAR ORGANISATION OCH EKONOMI I BALANS 
Damfotbollen i Europa är inne i en positiv och stark utveckling. Sverige är inget undantag. En 
stark fotbollstradition i kombination med ett stort fokus på spelarutveckling ger Sverige som 
fotbollsnation stora möjligheter - men det skapar också utmaningar i form av krav på en 
hållbar organisation och ekonomisk balans.   

Under ett par år har det pågått ett strategiarbete inom EFD (Elifotboll dam) som resulterat i 
en gemensam strategi för elitföreningarna in om svensk damfotboll – Strategi 2027. Den 
pekar ut samma utvecklingsområden som Eskilstuna United också identifierat: Vikten av att 
ha en hållbar organisation, ökad professionalisering och kommersialisering. Att svensk 
damfotboll är enade och jobbar åt samma håll ska vi ta vara på i vårt eget strategiska arbete. 

Aktivitet 2023  
• Vi ska påbörja arbetet med att ta fram en strategi 2030 som stakar ut vägen för 

föreningen framåt. 
• Vi ska fortsätta att säkerställa våra rutiner för ekonomihantering i allt från 

budgetuppföljning och redovisning till inköp. 

STÄRKT FOKUS PÅ UNGDOMSVERKSAMHETEN 
Under 2023 ska vi ännu tydligare satsa på fotbolls- och talangutveckling i den egna 
verksamheten. Vi har från och med i år en akademi- och ungdomsansvarig som ska ge än 
mer stöd till våra egna tränare och ledare och säkra att vi har en blå tråd i allt vi gör från 
barn- och ungdomsverksamheten till akademi- och A-laget. Vi ska ha ett tydligare fokus på 
vad som sker på Årby IP. 
 
Den blå tråden bygger såväl på en tydlig fotbollsidé som på vad vi som förening vill stå för 
vad gäller värderingar och en gemensam syn på hur vi vill att Eskilstuna United ska uppfattas 
och utvecklas. 
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Aktivitet 2023 
• Vi ska jobba för att ha en blå tråd och en tydlig fotbollsidé genom hela 

organisationen från ungdom till elit. 

MEDLEMSREKRYTERING  
Vi behöver vara fler som engagerar sig i föreningen och bidrar till verksamheten om vi ska 
hålla över tid. Medlemsrekrytering handlar också om att ta vara på allt engagemang som 
finns i och runt föreningen, från spelare, ledare och föräldrar. 

Vi behöver uppmärksamma medlemsfrågan med fokus på att bygga en breddad 
medlemsbas och ta hand om befintliga medlemmar på ett tydligare, mer medvetet och mer 
professionellt sätt. Vi behöver ta fram en plan för både vårt kortsiktiga och långsiktiga 
medlemsarbete. 

Aktivitet 2023 
• Vi ska ta fram en plan för strategiskt medlemsarbete. 

PUBLIKREKRYTERING OCH MATCHDAGSINTÄKTER 
Vi vill få fler besökare till våra hemmamatcher på Tunavallen och skapa en fantastisk 
upplevelse för dem. Vi behöver öka våra biljettintäkter. I Sverige har vi bra publiksiffror 
jämfört med andra ligor i Europa, bara engelska Womens super league har högre snitt än 
damallsvenskan. Våra intäkter för biljetter och matchdagar är dock en mindre del av våra 
totala intäkter jämfört med andra europeiska ligor. Här finns en potential att öka såväl 
intäkter som matchupplevelsen och klubbkänsla. 

Tillsammans i EFD, Elitfotboll dam, har vi startat ett samarbete med Rättighetsbyrån som ska 
ge stöd till alla klubbar i Elitettan och Damallsvenskan i publikarbetet. Arbetet utgår från en 
faktabaserad publikmodell med fokusområdena identitet, sport och upplevelsen. Detta 
arbete ska ge oss vägledning i hur vi kan forma vårt arbete framöver.  

Aktivitet 2023 
• Vi ska delta i och utvärdera arbetet med publikrekrytering tillsammans med 

Rättighetsbyrån. 
• Vi ska säkerställa den grundläggande informationen om när vi har hemmamatcher 

och var och hur en köper biljetter.  

SPONSRINGS- OCH VARUMÄRKESARBETE 
Alla de som stödjer Eskilstuna United bidrar till vår elitfotbollsverksamhet som startar i 
akademin och till att Eskilstunaborna och andra fans får uppleva elitfotboll och spännande 
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matcher i vår stad. De gör det möjligt för våra unga fotbollsspelare att ha förebilder i sin 
närhet att inspireras av.  

Genom aktiv sponsring av vår ungdomsverksamhet bidrar våra partners till att våra tjejer 
får möjlighet att göra det de älskar – träna och spela fotboll. De bidrar också till ett aktivt 
och positivt Årby.  

Våra sponsorer gör det möjligt för oss att bedriva Girls United, Care United och alla våra 
andra initiativ för ett bättre och mer jämställt Eskilstuna som till exempel 
sommarlovsfotboll.  

Sponsring är ett av de mest effektiva sätten för företag att bygga långsiktiga 
varumärkeseffekter och en effektiv metod att stärka lojalitet i egna målgrupper. Vi vill 
fortsätta att utveckla vårt sponsringsarbete tillsammans med våra partners, så att vi på 
bästa sätt bidrar till varandras verksamheter, framgångar och varumärken.  

Aktivitet 2023  
• Vi ska ha en organisation som säkerställer ett långsiktigt och effektivt samarbete med 

våra partners. 

SOCIAL HÅLLBARHET OCH JÄMSTÄLLDHET 
Vi ska fortsätta vårt viktiga sociala engagemang för att stärka unga tjejer och bidra till ett 
tryggare och mer jämställt Eskilstuna. Vi ska göra vårt sociala arbete till en integrerad del av 
föreningens arbete och organisation. Vi ska fortsätta driva jämställdhetsfrågan som är 
nödvändigt för att vi ska kunna skapa förutsättningar för att bedriva vår fotbollsverksamhet 
och vår förening. Det behövs för att fler unga tjejer ska vilja spela fotboll, för att fler kvinnor 
ska vilja bli ledare inom fotbollen, för att fler kvinnor ska ha fotboll som yrke. Fotbollen är en 
del av samhället och därför behöver vi samspela med näringsliv och andra för att öka 
jämställdheten i samhället, vilket kommer gynna såväl fotbollen som näringslivet som hela 
samhället. 

Vi behöver öka kännedomen om JAG2030 och sätta press på den nationella arenan när det 
gäller jämställdhet. Vi gör det tillsammans med våra största partners i den så kallade 
Startelvan. 

Aktivitet 2023 
• Införa ett strukturerat sätt att arbeta med värderingar och värdegrundsfrågor i 

föreningens alla delar med fokus på Reflect United som riktar sig till våra egna 
ungdomslag. 

• Etablera styrgruppen för JAG2030 och strukturen för gruppens arbete. 


