


Nulägesanalys 

AIK Fotboll kommer in i 2022 från en två år lång period av anpassad verksamhet. Coronapandemin har 
påverkat planering och genomförande av verksamheten vilket gör att det är svårt att idag värdera hur 
utvärderingen av perioden påverkar planeringen för framtiden. Det vi med säkerhet vet är att vi klarat att 
anpassa verksamheten på ett sätt som gör att vi har en stabil ekonomi, ett fortsatt starkt intresse för att 
spela i AIK Fotboll samt att se vårat dam och herrlags matcher. Med det som utgångspunkt planerar vi för 
att fokusera på utveckling av klubben i stort, utveckling av strategier och metoder som stödjer den vision 
som arbetats fram under 2021. 

AIK Fotboll intensifierade under 2021 arbetet med en hemvist för klubbens verksamhet. 2022 förs det 
samtal med Solna Stad om en utveckling av Skytteholm i syfte att bygga en hemvist för AIK Fotboll där
senior, junior barn och ungdomar tränar. Där akademisk kunskap, forskning, erfarenheter och ma ̊ngfald
genererar fotbollskompetens samt personlig utveckling. Att förbereda va ̊ra barn och ungdomar genom ett 
ha ̊llbart förha ̊llningssätt för att kunna möta omvärlden inom och utanför fotbollen, men även senare i 
arbetslivet. 

AIK Fotboll kommer parallellt med dom samtalen fortsätta utforska möjligheten för 

klubben att expandera även utanför Solna Stad. 



AIK Fotbolls verksamhet bedrivs från följande anläggningar:

• Karlberg Sport Herr
• Skytteholms IP Sport Dam, Flickakademi, Barn&Ungdom
• Råsunda IP Sport Pojkakademi
• Arenastaden Kontor, AIK Shop
• Vinsta Lager 

Område Verksamhet Facilititeter Standard Kapacitet

Karlberg Sport Herr Träningsanläggn
med plan

Förbättringsbehov ”Växt ur” 
anläggn

Skytteholm Sport Dam, 
Barn&Ungdom, 
Akademi Flick

Träningsanläggn
med plan, kontor 
från 1 jan 2022

Nytt kontor, övr
faciliteter i behov av 
upprustning  

Brist på 
plantider

Råsunda Akademi pojk Träningsplan m 
omklädn

Upprustad Tillräcklig

Arenastaden Sportkontoret 18 arbetsplatser God standard Tillräcklig

Arenastaden Merchandise Butik God standard Tillräcklig 
(För stor 
vardagar)

Vinsta Merchandise Lager Förbättringsbehov Tillräcklig

Verksamheten 
fördelad på 6 

olika driftsställen 
med olika 
standard.

Nulägesanalys

AIK Fotboll Anläggningar & kontor



Organisation

• AIK Fotboll är två legala enheter, Föreningen AIK Fotbollsförening 
och Aktiebolaget AIK Fotboll AB. I det vardagliga arbetet är vi 
organiserade som En fotbollsklubb. Det är viktigt för oss att både 
kunna verka för organisationsöverskridande konsekvenser men också 
hålla oss till den ordning som vår ursprungliga organisationsform 
kräver.

• På årsmötet 2019 biföll medlemmarna en motion om att göra en 
organisationsutredning för att grundligt utreda hur AIK Fotboll bör 
vara organiserade och arbeta för att nå högst effekt i både det kort-
och långsiktiga arbetet. Den utredningen kommer att kunna 
presenteras i sin helhet under 2022.

• Den 7 mars 2022 tillträder Manuel Lindberg som ny Klubbdirektör för 
AIK Fotbollsförening tillika Verkställande Direktör för AIK Fotboll AB.





Styrkor

Möjligheter

Svagheter

Hot

Swot-analys 

• Ökade restriktioner för arrangemang och resor
• Villkorstrappan – en ineffektiv eller utebliven 

handlingsplan

• Utvidgning av ungdomsfotbollen till nya 
kommuner

• Stark sportslig organisation ur alla 
verksamhetsperspektiv

• Kommunikativt ledande i Sverige

• Ett välkänt men svagt värderat varumärke vi 
inte lyckas få kommersiell effekt av



MÅL 

Topp tre i Allsvenskan, kvalificera sig till gruppspel i UEFA Conference League. 

Etablera AIK Fotboll i OBOS Damallsvenskan. 

Uppnå klubbens ekonomiska målsättningar enligt fastställd budget

Fastställa och presentera klubbens VSI-arbete (vision, strategi och identitet)

Presentera ett nytt avtal för spel på Friends Arena

Fastställd plan för anläggningar och hemvist

Fastställt index för varumärkesmätning för AIK Fotboll



• Förvärva och avyttra utvecklingsbara fotbollsspelare

• Vidareutveckla satsningen på pojk- och flickakademi

• Vidareutveckla den sportsliga organisationen med råd och forum som skapar en röd tråd 
från klubbens ungdomsfotboll via akademin till seniorfotbollen.

• Ny applikation för rörlig media tillika plattform för kommersiella drivkrafter och 
lojalitetsprogram

• Etablera en regelbunden kontakt på beslutsnivå med Solna Stad och andra aktuella 
kommuner för vårt arbete kring hemvist och anläggningar

• Etablera oss som samhällsaktör i vår närregion och genom strategiska samarbeten

• Implementera en handlingsplan för vårt varumärkesarbete

STRATEGISKA INITIATIV




