
AIK Fotboll
vision 

Uppdaterad mars 2022



2AIK FOTBOLL VISION

Innehåll

1. Synopsis .........................................3

2. Bakgrund och syfte ......................5–6

3. Metod och insikter ....................... 7–9

4. Det strategiska ramverket ................10

5. Identitet ..................................11–13

6. Målbild ....................................14–16

7. Process ...................................17–18

8. Aktörer och målgrupper ..................19

9. Slutsats ........................................20



3AIK FOTBOLL VISION

Synopsis

AIK Fotbolls vision består av två grundkomponenter – identitet och målbild. Om målbilden beskriver 
vad vi vill uppnå och var vi själva anser att vi som klubb bör befinna oss, sportsligt och kommersiellt, är 
identiteten det ramverk som sätter spelregler för våra beslut att nå målbilden. Det finns inte utrymme 
till genvägar för att nå målbilden utanför vår identitet utan färdriktningen är tydligt utstakad. 

Att definiera identitet och målbild är dock endast en mindre del av arbetet. Därför är det strategiska 
ramverket utvidgat med beskrivning av de primära processer som klubben arbetar efter samt de 
aktörer och målgrupper som berörs av eller berör processerna. Dessa två beståndsdelar svarar på 
frågorna ”hur ska vi göra?” och ”för vem gör vi det?”. 

Visionen är med andra ord summan av målbilden och identiteten. Vi kommer inte att presentera en 
övergripande mening som ska omfatta hela vår klubbs verksamhet eller på något sätt definiera vår 
identitet eller riktning. Det går inte att skala bort något ur beskrivningen av vår identitet och det går inte 
att prioritera delmål ur målbilden före något annat. Det är helheten som beskriver riktningen och ger 
oss inblick i den klubb vi är, vill vara eller kanske borde vara. 

Det är AIK Fotbolls vision.



VI ÄR ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN.
VI VINNER MED VÅR IDENTITET.
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Bakgrund och syfte

Bakgrund

I samband med årsmötet 2020 bifölls en motion om en övergripande 
organisatorisk utredning av AIK Fotboll. En gemensam styrelse för 
AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB påbörjade arbetet med att 
uppfylla motionens förväntan och en slutrapport presenterades i 
januari 2022. 

Att genomföra en gemensam vision för klubben som helhet var inte 
en del av motionen, men likväl en tydlig önskan från styrelsen och ett 
uppenbart behov som framkom under arbetets gång. Visioner och 
strategiska arbeten har genomförts vid flertalet tillfällen för både AIK 
FF och AIK Fotboll AB. Av olika skäl är dock inget av dessa arbeten 
levande idag. De båda juridiska enheterna har till stora delar bedrivits 
som enskilda verksamheter och bristen på kontinuitet av ledande 
positioner inom framför allt AIK Fotboll AB har skapat svårigheter till 
enighet kring en gemensam riktning. En viktig ståndpunkt var därför 
att dessa tidigare arbeten skulle tas i beaktning för det kommande 
visionsarbetet, men det var överordnat att slutprodukten skulle vara 
applicerbar för hela klubben oavsett juridisk tillhörighet.

I tillägg har det varit en tydlig ambition från både styrelse och led-
ning att fusionera verksamheterna för AIK FF respektive AIK Fotboll 
AB till en organisation under parollen ”Ett AIK Fotboll”. I anslutning 
till den reorganisation som genomfördes under 2020 meddelades att 

ett omfattande visionsarbete låg inom planen för organisationen som 
helhet vilket uppdragits till VD/klubbdirektör av styrelsen. 

Arbetet påbörjades under våren 2021 och en styrgrupp tillsattes. 
Till sin hjälp anlitade styrgruppen en facilitator med uppgift att styra 
arbetet framåt utan att värdera dess innehåll. På så vis höll arbetet 
både tempo och format samtidigt som den kreativa processen kunde 
bedrivas inom fasta ramar. 

Efter att ha introducerat övriga ledamöter i styrelsen, lednings-
grupp samt verksamhetsansvariga genomfördes en gemensam 
arbetskonferens med den samlade styrelsen och ledningen för AIK 
Fotboll i syfte att ta fram övergripande målsättningar inom respek-
tive verksamhetsområde och därmed de samlade målen för hela 
klubben. Vid detta tillfälle fastslogs även formatet för visionsarbetet 
samt den identitetsbeskrivning som varit ledande under hela arbetets 
gång (se avsnitt Identitet).

Under senhösten 2021 fortsatte arbetet med att undersöka och 
testa de teser som framkommit under arbetets gång. Resultatet av 
dessa gav nya, och viktiga, insikter vilket föranledde en viss revision 
av den befintliga strukturen av arbetet (se avsnitt Metod och insikter). 
Dessa insikter gjorde det möjligt för styrgruppen att omarbeta och 
presentera en uppdaterad version av visionen varpå den bifölls av 
styrelsen. Den samlade visionen presenterades sedermera för AIK 
Fotbolls medlemmar under kommande årsmöte samt publicerades i 
form av denna rapport på klubbens hemsida och sociala medier. 

I tillägg har det varit en
 tydlig ambition från både
styrelse och ledning att
fusionera verksamheterna
för AIK FF respektive
AIK Fotboll AB till en
organisation under parollen
”Ett AIK Fotboll”. 
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Bakgrund och syfte

Syfte

Syftet med att skapa en vision för hela AIK Fotboll bottnar till stor del 
i den uppdelning de olika juridiska konstruktionerna inom klub-
ben har verkat inom. Genom att samlas i en gemensam riktning får 
klubben också betydligt större effekt på de beslut som tas. Visionens 
primära syfte kan sammanfattas i nedan punkter:

• Ena organisationen i Ett AIK Fotboll – genom en övergripande 
vision arbetar också klubben mot gemensamma mål med en tydlig 
identitet och kan enklare planera och prioritera verksamheten 
efter detta. 

• Förbättra klubbens processer – det gäller primärt verksamhets-
planering, budgetprocess, rekryteringsprocesser, governance och 
transferstrategi samt övergripande beslut i den dagliga verksam-
heten. Alla processer har i uppgift att ta klubben i riktning mot 
visionen och därmed professionalisera AIK Fotboll ytterligare.

• Skapa tydliga målsättningar – genom visionen blir det tydligt för 
klubbens medlemmar, supportrar, sponsorer och samarbetspart-
ners vilka mål som driver AIK Fotboll framåt, hur vägen dit ser ut 
och vilka eventuella prioriteringar som kommer att behöva göras. 

• Fokus på funktion istället för person – för att nå vår samlade mål-
bild krävs en organisation som präglas av rollacceptans och tydliga 
funktioner. Över tid har AIK Fotboll arbetat i för stor utsträckning 
med hybridfunktioner och blivit beroende av personers individu-
ella drivkrafter snarare än att bygga effektiva funktioner. Detta är 
ett utvecklingsområde där visionen spelar en avgörande roll.

Genom att samlas
i en gemensam riktning
får klubben också
betydligt större effekt
på de beslut som tas. 
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Metod och insikter

Metod

Som tidigare beskrivits uppdrogs VD/Klubbdirektör av AIK Fotbolls 
styrelse att organisera och koordinera arbetet med att ta fram en 
övergripande vision för hela klubben. Initialt skapades en styrgrupp 
för att ta fram format för det fortsatta arbetet. Metoden som användes 
var till stor del baserad på samlad kompetens kring klubbens tidigare 
arbeten och de styrkor och tillkortakommanden kopplats till dessa, 
medlemsperspektiv samt de möjligheter till förverkligande som finns 
inom organisationen idag.

Metodiken kan delas upp i åtta beståndsdelar:
• Tidplan
• Begreppsdefinitioner
• Tes
• Intern förankring och måldefinition
• Datainsamling och analys
• Justering
• Extern revision
• Slutprodukt
• Extern förankring

Tidplan
Arbetet startades den 21 april 2021 efter att styrgruppen forme-
rats. Den initiala tidplanen var att ta fram ett format innehållande 
begreppsdefinitioner och tes till den 18 juni 2021. Vid detta datum 
planerades en gemensam konferens för styrelse och ledningsgrupp i 
syfte att ta fram verksamhetens gemensamma mål. Därefter avsågs 
arbetet att undersökas genom enkäter, djupintervjuer och fokus-
grupper under juli och augusti för att senare analyseras, justeras, 
revideras av extern part och slutligen förankras. Målbilden var att 

presentera ett färdigt arbete i slutet av september 2021. 
Tidplanen höll sin initiala fas, men i och med lättnaden av restriktio-
ner som infördes den 1 juni 2021 samt arbetet med villkorstrappan 
och de kapacitetsneddragningar som drabbade AIK Fotboll för 
herrlagets hemmamatcher under sommaren 2021 försenades arbetet 
kraftigt och ingen datainsamling eller analys genomfördes förrän 
november 2021. En avrapportering av arbetet skedde dock i samband 
med ett extrainsatt medlemsmöte den 28 september 2021. 
Det stod dessutom klart redan i juni 2021 att dåvarande VD/Klubb-
direktör Björn Wesström valt att lämna sin position och processen 
med att rekrytera en ersättare var också en faktor som bidrog till att 
arbetet avstannade. Styrgruppens arbete återtogs igen i januari 2022 
varpå en analys av datainsamlingen kunde ske och justeringen av for-
matet och innehållet kunde påbörjas för att vara bättre lämpat givet 
de insikter analysen hade gett. 

Begreppsdefinitioner
En stor del av styrgruppens arbete har handlat om att definiera 
innebörden av de olika beståndsdelarna i arbetet. För att undvika 
missförstånd har styrgruppen försökt tydliggöra vad som avses med 
de olika begreppen. I slutändan har inte alla begrepp blivit en del av 
det färdiga arbetet, men har likväl spelat en roll i den process som fört 
arbetet framåt.  

De begrepp som har varit föremål för definition är:
• Vision – definierar den övergripande riktningen för hela AIK 

Fotboll. Den är inte tidsbestämd eller kvantifierad, men ska ändå 
uppfattas som tydlig.

• Mission – definierar arbetsmetoder och svarar på frågan varför 
klubben arbetar med det de gör.

• Identitet – definierar AIK Fotbolls DNA och skapar de spelregler 

för verksamheten att nå de övergripande målsättningarna på. 
Identiteten utgör, tillsammans med målbilden, fundamentet för 
AIK Fotbolls vision.

• Geografisk hemvist – definierar både AIK Fotbolls ursprung och 
verksamhetsområde. Dels ur ett identitetsperspektiv (”vi är en 
Stockholmsklubb”) men också nedbrutet i faktiska områden som 
anses vara rätt riktning för klubben att verka inom.

• Strategiska målsättningar – definierar respektive verksamhets-
områdes övergripande målsättningar på kort och lång sikt.

• Målbild – definierar sammanfattningen av de kritiskt mest 
avgörande strategiska målsättningarna. AIK Fotbolls målbild 
är beskriven i presens i syfte att formulera en samlad bild av den 
platsen klubben bör eller ska befinna sig på. AIK Fotbolls målbild 
är inte tidsbestämd och utgör tillsammans med identiteten funda-
mentet för klubbens vision.

Tes
Förenklat går det att få fram en övergripande vision genom en av två 
metoder:
1) Verksamheten undersöker målgruppens behov och önskemål och 

kombinerar dessa med de förutsättningar som finns för att få fram 
lämpligt underlag att arbeta vidare med.

2) Verksamheten tar fram en tes, arbetar fram ett format, strategier 
och slutsatser för att sedan undersöka och förankra med målgrup-
pen. Det slutgiltiga arbetet handlar om att justera och kalibrera i 
en riktning som skapar en slutprodukt med hög relevans.

AIK Fotboll har, inom befintlig organisation, en djup förståelse för sin 
verksamhet och målgrupp varför den andra metoden var att föredra. 
Den tes som togs fram har i stora drag inte förändrats under arbetets 
gång. Den bygger på följande komponenter:
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Metod och insikter

• AIK Fotboll är en av Sveriges ledande fotbollsklubbar
• Fotbollen ska stå i centrum för hela vår verksamhet
• Våra sportsliga resultatmål är alltid att vara bland de tre främsta i 

nationellt ligaspel samt etablerade i europeiskt gruppspel
• Vår identitet bygger till stor del på truppsammansättning med hög 

andel egenfostrade spelare
• Våra spelartrupper behöver innehålla en balans av etablerade och 

försäljningsbara spelare
• Vi är en Stockholmsklubb med Norrort som verksamhetsområde
• Ordet ”allmänna” i Allmänna Idrottsklubben är en stark riktning 

för arbetet med värdegrund och inkludering
• Begreppet tillväxt är centralt för AIK Fotbolls vision

Intern förankring och måldefinition
Efter att styrgruppen arbetat med att ta fram begreppsdefinitioner 
och tes engagerades hela styrelsen och ledningsgruppen i syfte att 
definiera klubbens gemensamma målsättningar på kort och lång sikt. 
Arbetet genomfördes både i arbetsgrupper och i gemensam samver-
kan. Synen på de strategiska målsättningarna som arbetet resulte-
rade i hade slutligen en bred enighet och var dessutom förenliga med 
varandra vilket är en förutsättning för att målen ska kunna uppnås 
inom ramen för verksamhetens arbete. 

I samband med denna process skapades också en intern förankring 
för formatet som helhet vilket gjorde att arbetet kunde tas vidare till 
nästa fas. 

Datainsamling och analys
Den datainsamling som ligger till grund för visionsarbetet är fördelat 
på enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer. Insamlingen genomför-
des under november och december 2021 och gav värdefulla insikter 

för att justera visionens format, omfattning och innehåll. 
Sammanlagt genomfördes fyra enkäter, tre fokusgrupper och sex 
djupintervjuer.

Totalt har 6936 personer bidragit med data till AIK Fotbolls 
visionsarbete. 

De tydligaste insikterna som kom fram i analysen var:
• AIK Fotboll är i stort behov av en gemensam, övergripande vision
• De strategiska målsättningarna som presenterades var för många, 

för djupgående och för spretiga
• Den övergripande visionen och missionen i textform var krystade 

och gav inte det emotionella värde som skulle ena hela klubben och 
leda oss i en riktning

• Identiteten var i behov av att förtydligas
• Sportsliga resultat är alltjämt överordnat annan verksamhet

Justering
Baserat på ovanstående analys genomförde styrgruppen ett antal 
drastiska justeringar för att gå målgruppen till mötes och därigenom 
skapa en högre relevans för slutprodukten

De åtgärder som genomfördes var:
• De strategiska målsättningarna sorterades och sammanfördes 

till elva punkter. De skrevs om så att de inte var tidsbundna utan 
istället visade på vilka delmål som AIK Fotboll har att uppfylla för 
att visionen ska anses vara uppnådd. 

• Identiteten förtydligades och utökades med en sammanfattning 
där de essentiella delarna lyfts fram.

• De beskrivningar om en övergripande vision och mission togs 
bort. Visionen definierades nu istället till att omfatta identiteten 
och målbilden, där den senare beskrev vad klubben ska uppnå och 

den förra med vilka spelregler. Dessutom lyftes namnet Allmänna 
Idrottsklubben fram som den enda beskrivning klubben någonsin 
behöver för att definiera sig. Klubbnamnet är unikt genom att ha 
en beskrivning av klubbens identitet inkorporerat. Detta bedöm-
des vara viktigare att lyfta fram än någon av de ’slogans’ eller 
tillägg som används från tid till annan. 

Extern revision
AIK Fotboll har under arbetets gång tagit hjälp av olika externa parter 
för att revidera arbetet. De parter som aktivt varit behjälpliga med 
extern revision är:
• Club Affairs – en strategisk rådgivare inriktad på fotbollsklubbar 

baserad i Schweiz
• Handelshögskolans Centre for Sports and Business
• Pär Lager – strategikonsult med bakgrund från bland annat 

Svenska Spel och Försvarsmakten
I tillägg har styrgruppen använt sig av kommunikationsbyrån Post 
för att facilitera arbetet och genomföra delar av datainsamling och 
analys. 

Slutprodukt
Som en del av justeringsarbetet beslutades att AIK Fotbolls vision 
publiceras i rapportformat på klubbens hemsida samt att hemsidan 
uppför en menysektion avsedd för visionen där identitet och målbild 
är lättillgängliga.

Extern förankring
Efter att styrgruppen förankrat arbetet med styrelse, ledningsgrupp 
och personal genomförs en presentation av arbetet på klubbens års-
möte. Därefter sker publicering av materialet på hemsida tillgängligt 
för alla. 
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Metod och insikter

Insikter

Den stora insikten som framkommit under arbetet är att implementeringen är essentiell för 
att få effekt. Vi har varit i stort behov av att identifiera vilka processer som gör att vi kan ta oss 
i riktning mot den övergripande visionen. Då identiteten och de strategiska målsättningarna 
över arbetets gång har varit, i princip, oförändrade kan klubben ta sig an verksamheten trygga 
med vissheten om att målsättningarna är väl förankrade och genuina. Allt handlar till slut om 
vilka beslut som fattas för att skapa bäst förutsättningar att nå fram. 

Att identifiera de minsta gemensamma nämnarna har varit grundläggande i arbetet med 
både identitet och måldefinitioner. AIK Fotboll är en passionsdriven klubb med högt engage-
mang där åsikterna om klubbens bästa går i olika riktningar. Att då fokusera på det en över-
vägande majoritet av klubbens medlemmar, supportrar, minoritetsägare, samarbetspartners 
och anställda kan enas kring har varit drivande. Det ger också en strukturell tydlighet i det 
kommande verksamhetsarbetet – organisationen vet vad som förväntas av dem och kan sortera 
bland yttre påverkan.

Ytterligare en stor insikt är hur starkt namnet Allmänna Idrottsklubben faktiskt är och 
vilken kraft det går att utvinna ur det. Många varumärken lägger ner mycket tid i att hitta ett 
värdeord eller suffix som ska med enkelhet förklara vilken typ av företag eller verksamhet de är. 
I AIK Fotbolls namn ligger detta redan i klubbnamnet. Det ”allmänna” i Allmänna Idrottsklub-
ben har en historia att slå vakt om och är den värdegrund där vi genom att utbilda och utveckla 
fotbollsspelare också vinner titlar med vår identitet. Vi behöver aldrig marknadsföra oss som 
någonting annat än just Allmänna Idrottsklubben. 

Vidare har en insikt varit hur mycket energi som frigörs i att formulera en gemensam 
vision samt hur viktig den energin är att tillvarata för organisationen i synnerhet, men även  
för klubben i stort. Det ger oss en stabil grund att verka ifrån och det kommer att vara viktigt 
framför allt när sportsliga eller ekonomiska resultat inte levererar enligt de planer som 
presenterats. Då kommer energin behövas för att gå tillbaka till grunden och justera det som 
krävs för att återkomma till rätt riktning.

ALLMÄNNA
IDROTTSKLUBBEN

·
VI VINNER MED VÅR 

IDENTITET
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Det strategiska ramverket

Ramverket för AIK Fotbolls vision är uppdelad i två grundkom-
po-nenter som ska implementeras i den praktiska verksamheten 
– identitet och målbild. Det stora arbetet ska sedan utföras i de 
processer som styr klubbens verksamhet och med de aktörer och mål-
grupper som ger klubben förutsättningar och existensberättigande 
framför ögonen. När målbilden i sin helhet har avklarats, i enighet 
med identiteten, är visionen att betrakta som uppnådd.

Strategiskt ramverk

Identitet
Identiteten ska svara på frågan vilka vi är och varför vi finns till. 
Den skapar ramverket för att fatta de beslut som tar oss närmare vår 
målbild.

Målbild

Målbilden visar vad vi vill uppnå. Den ger oss en tydlig och prioriterad 
bild av målsättningar från klubbens kärnverksamhet. Strukturellt 
är målbilden uppdelad i elva punkter som beskriver tillstånd där AIK 
Fotboll ska befinna sig. Det slutgiltiga målet är att uppnå samtliga 
målsättningar utan att ha gjort avkall på identiteten. 

Process

I den dagliga verksamheten behöver visionen vara högst påtaglig i så 
gott som varje beslut som ska fattas, men det är ett antal processer 
som är mer relevanta för att driva klubben i en utstakad riktning.  
Det gäller primärt verksamhetsplanering, budgetprocess, rekryte-
ringsprocess, governance, transferstrategi och spelutveckling.

Aktörer och målgrupp
Vi bör alltid ställa oss frågan vem vi arbetar för samt vilka i vår 
omvärld som har påverkan på våra beslut. Vi är en medlemsägd fören-
ing med tydliga stadgar och strukturerad demokratisk process. Vi har 
också en bolagiserad och tillika noterad elitverksamhet med ett flertal 
minoritetsaktieägare vars intressen skall tillvaratas. Vi har även 
sponsorer som valt att associera sig eller aktivera sig med AIK Fotboll 
för sin egen kommersiella tillväxt skull. I tillägg har AIK Fotboll en 
stor del aktiva supportrar som idag inte är medlemmar i föreningen 
men som både påverkar och påverkas av klubbens beslut, resultat och 
samlade framgångar. Slutligen är vi beroende av flertalet samarbets-
partners för att kunna bedriva vår verksamhet med tillväxt i fokus. 
Det handlar primärt om offentlig sektor (exempelvis kommuner, 
skolor och övriga myndigheter), förbund och intresseorganisationer, 
externa investerare samt arenaoperatörer och fastighetsägare.  
Alla dessa parters intressen behöver tillvaratas, värderas och  
prioriteras – för AIK Fotbolls skull. 

Vision

Identitet
Vad är AIK Fotboll?

Process
Hur gör vi det?

Aktörer och målgrupp
Vem gör vi det för och tillsamman med?

Målbild
Vad vill vi uppnå?
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Identitet

Att uppnå övergripande målsättningar är alltid en drivkraft för vilken 
organisation som helst. Det är däremot inte särskilt ovanligt att detta 
föranleds av olika spelregler eller ramverk. I AIK Fotbolls fall är dessa 
spelregler klubbens identitet. 

AIK Fotboll är en hybridorganisation som förenar föreningsverk-
samhet med kommersiell bolagsverksamhet. Det ställer speciella 
krav på både förtroendevalda som tjänstemän att verka inom, inte 
minst då föreningens stadgar från tid till annan ställs emot aktiebola-
gets och minoritetsägares vinst- och värderingsintressen. 

En stor del av arbetet har handlat just om att sammanfatta och 
formalisera identiteten så att den fungerar som ett rättesnöre i alla 
de beslut klubbens verksamma har att fatta. Det är avgörande att vår 
identitet alltid bejakar tillväxt, men inte till vilket pris som helst. AIK 
Fotboll behöver fatta beslut som ligger i linje med klubbens identitet, 
inte bara för att det är våra medlemmars önskan utan även för att det 
är kommersiellt destruktivt att arbeta med tillväxt när den målgrupp 
vi vänder oss till, det vill säga AIK:are, har en annan uppfattning om 
hur vägen till framgången ser ut. 

• • •

Vi är en av Sveriges ledande fotbollsklubbar. Allt vi gör utgår från 
kärleken till fotbollen och vi lyfter fram idrotten som en positiv 

kraft för människor och samhället i stort.

Vi är stolta över det ”allmänna” i namnet Allmänna Idrotts- 
klubben. Vi står för inkludering och omfamnar våra olikheter, 

styrkor och begränsningar. För oss står hela människans  
utveckling i centrum, inte enstaka handlingar.

Vi är en plats för drömmar och drivkrafter. Men vi är också en 

klubb som ställer krav på oss själva och varandra. Vi vill ta ansvar 
för vår utveckling som individer och förening.

Vi är en klubb med rötterna i Stockholm och framtiden i Norrort 
och vi fortsätter ständigt att växa. Vår ungdomsverksamhet är 
vårt hjärta och vi bygger våra elitlag med egenfostrade spelare 

som grund.

Vi ska vinna titlar, men aldrig bara, utan alltid med vår identitet. 
Vi är Allmänna Idrottsklubben i allt vi tar oss för. Från U till A.  

På läktare och gräs. I omklädningsrummet och i samhället.

Identiteten är beskriven i textform och därmed öppen för känsloytt-
ringar och tolkningar. Fördelen med formatet är att det skapar ett 
slags manifest att enas runt. Det finns ett stort signalvärde att ha en 
berättelse som beskrivning av klubbens identitet. 

Utmaningen kan vara att uttrycket lämnar en del tolkningsföre-
träde. För att göra det mer tydligt har vi nedan författat essensen av 
identiteten i fyra punkter.

AIK Fotbolls identitet – essensen
• Vi är en fotbollsklubb. Fotbollen står alltid i centrum för  

det vi gör och vi enas kring den. 
• Vi har en tydlig geografisk hemvist. AIK Fotboll är en  

Stockholmsklubb med Norrort som verksamhetsområde.
• Vår barn- och ungdomsverksamhet är central för våra  

framtida representationslag. Vi bygger våra elitlag med  
egenfostrade spelare som grund. 

• Vi manifesterar en tydlig värdegrund som ser människan främst. 
Det ”allmänna” i vårt namn står för inkludering. Vår identitet  
gör skillnad även utanför fotbollsplanen.

AIK Fotbolls geografiska hemvist
Vi beskriver ovan att vi är en Stockholmsklubb med Norrort som 
verksamhetsområde. Detta ger skäl till definition. 

Vi kommer alltid att beskriva oss som en Stockholmsklubb och vi 
är stolta över att ha en stor mängd medlemmar och supportrar i alla 
väderstreck och landsdelar. Att vi har vår verksamhet i Norrort för-
ändrar inte det. Det är däremot väsentligt för AIK Fotboll som organi-
sation att ha ett tydligt definierat verksamhetsområde för att skapa en 
riktning för tillväxt, samarbeten och utveckling. Vi definierar Norrort 
enligt följande:

Stockholms Stad 
– stadsdelsnämnder
• Bromma
• Hässelby-Vällingby
• Kungsholmen
• Norrmalm
• Rinkeby-Kista
• Spånga-Tensta

Övriga kommuner
• Danderyd
• Ekerö
• Järfälla
• Lidingö
• Norrtälje
• Sigtuna
• Sollentuna
• Solna
• Sundbyberg
• Upplands Bro
• Upplands Väsby
• Täby
• Vallentuna
• Österåker

Ovan definierade områden motsvarar en befolkning om ungefär 1,2 
miljoner invånare.
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Identitet

ALLMÄNNA
IDROTTSKLUBBEN
Vi är en av Sveriges ledande fotbollsklubbar. Allt vi gör utgår från kärleken 
till fotbollen och vi lyfter fram idrotten som en positiv kraft för människor 
och samhället i stort.

Vi är stolta över det ”allmänna” i namnet Allmänna Idrottsklubben. Vi står 
för inkludering och omfamnar våra olikheter, styrkor och begränsningar. För 
oss står hela människans utveckling i centrum, inte enstaka handlingar.

Vi är en plats för drömmar och drivkrafter. Men vi är också en klubb som 
ställer krav på oss själva och varandra. Vi vill ta ansvar för vår utveckling 
som individer och förening.

Vi är en klubb med rötterna i Stockholm och framtiden i Norrort och vi 
fortsätter ständigt att växa. Vår ungdomsverksamhet är vårt hjärta och vi 
bygger våra elitlag med egenfostrade spelare som grund.

Vi ska vinna titlar, men aldrig bara, utan alltid med vår identitet. Vi är 
Allmänna Idrottsklubben i allt vi tar oss för. Från U till A. På läktare och 
gräs. I omklädningsrummet och i samhället.

 
 
Vi är Allmänna Idrottsklubben. Vi vinner med vår identitet.
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Bromma

Hässelby-Vällingby

Spånga-Tensta

Järfälla

Lidingö

Rinkeby-Kista

Danderyd

Täby

Vallentuna

Norrtälje

Österåker

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Sundbyberg

Upplands Bro

Upplands Väsby

Kungsholmen

Norrmalm

Ekerö

NORRORT ÄR AIK FOTBOLLS
VERKSAMHETSOMRÅDE
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Målbild

AIK Fotbolls målbild

AIK Fotbolls målbild är sorterad i elva 
punkter som spänner över merparten av 
klubbens verksamhetsområden. Dessa elva 
punkter bildar tillsammans en enhet vilket 
utgår klubbens samlade målbild. 

Målbilden symboliserar perspektivet 
var vi anser att klubben ska befinna sig eller 
vilken förväntan vi alla kan ställa på AIK 
Fotboll. Den är beskriven i presens just för 
att understryka detta. Det innebär däremot 
inte att målen är uppnådda utan snarare en 
målande bild över vad vi vill åstadkomma. 

Målbilden är inte tidsbegränsad. Det 
beror delvis på att de olika delarna skiljer 
sig åt i karaktär och mätbarhet, men också 
att klubben befinner sig i olika stadier för att 
uppnå respektive del. Vissa delar kan vara 
att betrakta som en del av planeringen för 
innevarande år medan andra har en avse-
värt längre horisont och kräver beslut och 
samarbeten klubben ännu inte är i fas med. 

Nedan finns en sammanställning av de 
elva punkter som gemensam bildar  
AIK Fotbolls målbild samt en mer utförlig 
beskrivning av vad som definierar dem. 

 1. AIK Fotboll är ett naturligt topplag i allt nationellt tävlingsspel.  
I seriespel ska AIK Fotboll alltid placera sig bland de tre främsta lagen.

 2. AIK Fotboll är ett etablerat gruppspelslag i de europeiska cuperna.

 3. AIK Fotbolls spelartrupp ska bestå av minst tio spelare som fostrats i AIK Fotbolls  
ungdomsverksamhet alternativt i någon av AIK Fotbolls samarbetsklubbar varav tre av  
dessa spelar i startelvan och kategoriseras övergångsspelare.

 4. AIK Fotboll är Sveriges ledande utbildningsmiljö för spelare och ledare  
samt förfogar över landets bästa träningsförutsättningar.

 5. AIK Fotboll är Sveriges ledande ungdomsakademi.

 6. AIK Fotbolls ungdomsverksamhet är i kontinuerlig tillväxt.

 7. AIK Fotbolls intäkter överstiger alltid 250 miljoner kronor årligen.

 8. AIK Fotboll är Sveriges ledande idrottsvarumärke.

 9. AIK Fotboll omges av Sveriges ledande supporterkultur, har flest medlemmar och högst publiksnitt.

 10. AIK Fotboll är Sveriges mest inkluderande fotbollsklubb.

 11. AIK Fotboll är en attraktiv arbetsplats vars miljö präglas av professionalism, ansvar och engagemang.
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Målbild – en detaljerad beskrivning

AIK Fotboll är ett naturligt topplag i allt nationellt tävlingsspel. I seriespel 
ska AIK Fotboll alltid placera sig bland de tre främsta lagen.

Målbilden avser båda AIK Fotbolls representationslag. 
Det är ett aktivt val att inte kvantifiera mästerskapstitlar 
i målbilden då detta skulle kunna leda till kortsiktiga 
beslut som frångår övriga principer. Att vinna ett mäs-

terskap ligger alltid i AIK Fotbolls plan och det är enkelt att konstatera 
att om klubben konstant befinner sig inom de tre främsta placering-
arna kommer antalet mästerskapstitlar att öka. 

AIK Fotboll är ett etablerat gruppspelslag i de europeiska cuperna. 
Målbilden avser båda AIK Fotbolls representationslag. 
Definitionen av etablerat är att delta minst tre av fyra 
kvaltillfällen. Däremot är inte turneringen i sig definie-
rad mer än att det avser någon av de turneringar UEFA 

arrangerar kopplat till placering i nationellt serie- eller cupspel. I och 
med målbilden kopplat till nationellt seriespel ska ett deltagande i 
europeiskt cupspel genomföras som standard varje år. Även här kan 
konstateras att en mästerskapstitel ger bättre förutsättningar att 
kvalificera sig då dubbla turneringskval erbjuds ligamästare. 

AIK Fotbolls spelartrupp ska bestå av minst tio spelare som fostrats 
i AIK Fotbolls ungdomsverksamhet alternativt i någon av AIK Fotbolls 
samarbetsklubbar varav tre av dessa spelar i startelvan och kategoriseras 
övergångsspelare.

Målbilden avser båda AIK Fotbolls representationslag. 
För att uppnå sportsliga resultat på både kort och lång 
sikt krävs en balanserad truppsammansättning där 
talang och rutin ska värderas lika högt som utveckling 

och ledarskap. En trupp i ett av AIK Fotbolls representationslag 
ska vara väl förankrad i vår identitet samtidigt som det ska finnas 
en åldersstruktur som ger utrymme att skapa kommande transfer-

intäkter. Definitionen av en övergångsspelare är en spelare som är 
under 22 år gammal, har sin träningsvardag i AIK Fotbolls regi (det 
vill säga spelaren är inte utlånad) samt har spelat färre än 30 matcher 
och 2025 minuter för representationslaget. Dessa spelare anses vara 
tillräckligt bra för att vara en naturlig del av en matchtrupp samtidigt 
som de bedöms ha goda förutsättningar att skapa kommande transfe-
rintäkter för AIK Fotboll. 

AIK Fotboll är Sveriges ledande utbildningsmiljö för spelare och ledare 
samt förfogar över landets bästa träningsförutsättningar.

”Vi är en av Sveriges ledande fotbollsklubbar” är 
meningen som inleder AIK Fotbolls identitet. För att 
efterleva detta krävs också ledande möjlighet för den 
sportsliga verksamheten att utvecklas och förbereda 

toppresultat. Det omfattar både fysiska miljöer i form av träningsan-
läggning, men även en pedagogisk grund som gör att våra ledare och 
spelare alltid får den utbildning som gör oss just ledande. Vidare ställs 
det krav på en sportslig organisation som prioriterar detta och har 
landets högsta kompetens inom sitt område. Denna del av målbilden 
är att betrakta som central för att ge förutsättningar att nå de sport-
sliga resultatmålen och samtidigt ett område som kräver politisk sam-
verkan och investeringsvilja. Området med träningsförutsättningar 
för AIK Fotboll är, och kommer alltid att vara, högt prioriterat. 

AIK Fotboll är Sveriges ledande ungdomsakademi.
AIK Fotboll utgår ifrån de certifieringar av ungdomsa-
kademier som administreras och hanteras av respektive 
ligaorganisation – Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) 
respektive Elitfotboll Dam (EFD). Det poängsystem som 

används för dessa certifieringar är internationell standard och ett 
utmärkt redskap för klubben att arbeta efter och mäta sin framgång i. 
Här ska AIK Fotboll vara ledande. 

AIK Fotbolls ungdomsverksamhet är i kontinuerlig tillväxt.
Vi är en klubb som betydligt fler önskar vara verksamma 
inom än vad vi kan ge möjlighet till. Det kan tyckas vara 
positivt, men faktum är att en stagnerad tillväxt inom 
vår ungdomsverksamhet hämmar vår klubbs utveck-

ling i stort. Som beskrivet i vår identitet så bygger vi våra elitlag med 
egenfostrade spelare som grund. Vi behöver alltså hitta tillväxt som 
inte begränsas av politiska strukturer eller geografiska hinder. Själva 
definitionen av tillväxt är att fler personer befinner sig i verksamheten 
vid årets slut än vid årets början. Det innebär att vi behöver bedriva 
verksamheten med en sådan pedagogisk kvalitet och utvecklande 
miljö att så få som möjligt lämnar oss av andra skäl än att de tar steget 
vidare inom seniorfotbollen. Därför ställs det lika höga krav på att 
utveckla befintlig verksamhet som att hitta möjligheter till nyrekryte-
ring av barn och ungdomar som önskar spela fotboll i AIK. 

AIK Fotbolls intäkter överstiger alltid 250 miljoner kronor årligen.
AIK Fotbolls primära intäktsområden definieras som 
publikintäkter, partnerintäkter, intäkter från ligacen-
trala avtal, merchandise-intäkter samt transferintäk-
ter. Svensk klubbfotboll är ständigt konkurrensutsatt 

och skillnaden i sportsliga resultat och finansiell grund kan variera 
kraftigt mellan klubbar från år till år. För att primärt skapa stabilitet 
men i förlängningen tillväxt behöver kapitalet få arbeta, det vill säga 
klubben behöver återinvestera finansiella medel i kärnverksamheten. 
Med hänsyn till detta är omsättning av intäkter ett högst lämpligt mål 
att definiera i syfte att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt för 
AIK Fotboll. Med ett så pass övergripande mål behöver varje intäkts-
område bidra med ökad omsättning och för det krävs noggrann pla-
nering, kloka beslut och sund riskbedömning. Det är centralt för AIK 
Fotboll att ha väl fungerande ledarskap och processer för att uppnå ett 
så pass verksamhetsdrivande mål som detta. 
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Målbild – en detaljerad beskrivning

AIK Fotboll är Sveriges ledande idrottsvarumärke.
AIK Fotboll har idag ett av Sveriges mest välkända varu-
märken oavsett verksamhet. Det är dock inte detsamma 
som att varumärket i sig är särskilt starkt eller positivt 
laddat, inte heller att AIK Fotboll ur ett varumärkes-

perspektiv är ledande inom idrott. För att uppnå detta krävs att hitta 
ett kontinuerligt mätsystem och aktivt arbeta med åtgärder för att 
säkerställa att AIK Fotbolls varumärke inte bara är välkänt utan även 
starkt. Det är först då vi kommer att få en tillräckligt stor kommersiell 
effekt av vårt arbete vilket kommer att leda till bättre förutsättningar 
för klubben att nå sportsliga framgångar.

AIK Fotboll omges av Sveriges ledande supporterkultur,  
har flest medlemmar och högst publiksnitt.

Att vara omgiven av Sveriges ledande supporterkultur 
kommer aktivt att driva engagemang för klubben vilket 
får AIK Fotboll att utvecklas och bli större. Detta delmål 
har en tydlig förankring i vår identitet, inte minst i den 

del som beskriver drivkrafter, kravställan och ansvar. Det finns ett 
starkt signalvärde i att vara en ledande fotbollsklubb och ha landets 
högsta medlemsantal och publiksnitt. Återigen är tillväxt nyckelor-
det.

AIK Fotboll är Sveriges mest inkluderande fotbollsklubb.
Vi är Allmänna Idrottsklubben och det är en unik 
möjlighet att faktiskt ha en central del av sin identitet i 
klubbens namn. Det allmänna symboliserar just inklu-
deringen av olika människor. Oavsett bakgrund och 

förutsättningar är du välkommen till vår klubb givet att du bidrar med 
ditt AIK-hjärta. Inkluderingen är lätt att relatera till inom fotbolls-
verksamheten. AIK Fotboll har en tydlig värdegrund och arbetar 
sedan länge aktivt med att ge pojkar och flickor samma möjlighet 
till utveckling på fotbollsplanen. Men inkluderingen är även viktig i 
vår föreningsmiljö och på våra läktare. Det är kärleken till AIK som 
förenar oss och är överordnat våra olikheter. Tvärtom är olikheterna 
berikande snarare än avgränsande. Detta delmål är essentiellt för att 
växa med vår identitet som ramverk och i våra processer kommer det 
att ställas krav på mätning, uppföljning och utveckling för att kunna 
stå för betäckningen ”Sveriges mest inkluderande fotbollsklubb”. 

AIK Fotboll är en attraktiv arbetsplats vars miljö präglas av  
professionalism, ansvar och engagemang.  

För att uppnå vår målbild som helhet krävs en stabil och 
kvalitativ organisation. AIK Fotboll behöver vara en 
arbetsplats som lockar medarbetare med hög kompe-
tens och en arbetsmiljö som ger energi och mening till 

de som arbetar i klubben. Att vår arbetsplats är en del av resan till att 
uppnå vår vision är en självklarhet. AIK Fotboll drivs av människor 
och det är vårt ansvar att ge klubbens representanter bäst förutsätt-
ningar till utveckling och resultat. 
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Process

För att ständigt ta oss i riktning mot visionen krävs att systematiskt 
implementera den som en del av arbetet i några av klubbens mer 
avgörande processer. 

Det gäller i första hand följande verksamhetskritiska delar:
• Verksamhetsplanering
• Budgetprocess
• Rekryteringsprocesser
• Governance
• Transferstrategi 
• Spelutveckling

Verksamhetsplanering
AIK Fotboll arbetar i en hybridorganisation där ideell förenings-
verksamhet möter bolagiserad elitverksamhet med kommersiella 
förtecken. Att ha en gemensam verksamhetsplanering för hela orga-
nisationen kräver därför engagemang och detaljkunskap, men sedan 
hösten 2020 är processen med verksamhetsplanering gemensam för 
hela klubben oavsett juridisk tillhörighet. 
Syftet med verksamhetsplaneringen är att skapa styrdokument och 
ramverk för respektive verksamhetsområde att arbeta efter för kom-
mande år. Sammanlagt har AIK Fotboll, utöver en klubbgemensam 
övergripande verksamhetsplan, sjutton verksamhetsområden som 
behöver verksamhetsplaner: Sport herr, Sport dam, Pojkakademi, 
Flickakademi, Barn- och ungdomsfotboll, Utbildning, Forskning och 
utveckling, Skolsamarbete, Samarbetsföreningar, Kommunikation, 
Ekonomi och HR, SLO, Partnerförsäljning, Samhällsengagemang, 
Merchandise, Säkerhet och Evenemang.

Verksamhetsplanen har följande beståndsdelar:
• Nulägesanalys
• SWOT-analys
• Måldefinition
• Strategi
• Handlingsplan
• Organisationsbeskrivning
• KPI (Key Performance Indicator)

Budgetprocess
Utöver verksamhetsplanen är budgetprocessen det mest omfattande 
styrdokumentet för AIK Fotbolls kommande verksamhetsår. Budget-
processen involverar hela ledningsgruppen, men hålls samman och 
koordineras av Finansdirektören. I processen ställs krav på att priori-
tera för bäst effekt att nå de övergripande målen och visionen kommer 
att ha betydelse för att få hela klubbens verksamhet att underkasta sig 
dessa prioriteringar.

Rekryteringsprocesser
I det fall att nyrekrytering sker oavsett verksamhetsområde eller nivå 
skall dessa ställas i relation till den gemensamma visionen. Det ska 
beaktas under processen att aktuell kandidat både har rätt kompe-
tens men även uppfyller krav ur klubbens identitet för att vara lämplig 
person att driva verksamheten eller arbetsuppgifterna i riktning mot 
visionen. De egenskaper som krävs för att uppnå detta måste vara 
överordnade andra egenskaper som kan framkomma under proces-
sens gång.
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Process

Governance
AIK Fotbolls utgångspunkt är att klubben ska vara finansiellt, orga-
nisatoriskt och varumärkesmässigt hållbar över tid. För detta krävs 
ett antal styrprocesser och implementering av dessa i den operativa 
verksamheten. Dessa processer svarar primärt mot de delmål i den 
samlade målbilden som avser AIK Fotbolls varumärkesarbete och 
organisation och är en vital del för att skapa långsiktigt tillväxt för 
klubben som helhet.

AIK Fotbolls governance omfattar exempelvis:
• Förmedlarpolicy – hur arbetar vi med förmedlare i samband med 

transfers. 
• Sponsorpolicy – vilka branscher/geografiska marknader arbetar 

respektive inte arbetar vi med.
• Hållbarhetsrapport – svarar på hur klubben arbetar med hållbar-

het ur många aspekter – jämställdhet, socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt.

• Arbetsmiljörapport – hur kan vi utveckla vår arbetsmiljö till att 
vara så energigivande som möjligt och samtidigt ta tillvara på 
kompetens och produktivitet.

• Kollektivavtal – säkerställa ett gott arbetsskydd för samtliga 
medarbetare inom AIK Fotboll.

• Trygghetsarbete – AIK Fotboll ska verka för trygghet för perso-
nal, ledare, spelare och publik inom ramen för klubbens samlade 
verksamhet.

*) Governance är ett samlingsbegrepp för de styrmedel en  
organisation använder sig av för att skapa hållbarhet. 

Transferstrategi
AIK Fotboll är en spelarsäljande klubb och för att uppnå den över-
gripande visionen krävs en transferstrategi som baserar sig på att 
maximera transfernetto för klubben varje år. Här är skälet till att 
truppsammansättning är en vital del av målbilden istället för att vara 
underordnat de sportsliga resultaten. I transferstrategi och de proces-
ser som följer vid en spelarförsäljning ska den av AIK Fotbolls styrelse 
antagna transferpolicyn alltid stå som grund. Vidare ligger ett stort 
fokus på att arbeta med egenfostrade spelare som övergångsspelare 
i så stor utsträckning som möjligt då dessa spelare genererar ett ökat 
ROI (Return On Investment) genom de solidaritetsersättningar som 
är kopplade till kommande transfers i spelarens karriär. 

Spelutveckling
AIK Fotbolls process för spelutveckling är ett fundament för att 
uppnå vår målbild men även det sammanfogande kittet i vår iden-
titet. Vi är en fotbollsklubb och vår kärnverksamhet är att utbilda 
och utveckla fotbollsspelare i syfte att uppnå sportsliga resultat eller 
verksamhetsmål. 

Spelutvecklingen tar sin utgångspunkt i en spelstil som kan sam-
manfattas med två ord – Framåtlutat och adaptivt! Oavsett fotbolls-
nivå ska dessa ord vara ledstjärnorna i sättet en AIK-spelare eller ett 
AIK-lag agerar i samband med match och träning. 

För att bygga vidare på en tydlig spelstil utan att angripa varje 
enskild lags möjlighet till taktisk precision har ansvariga ledare för all 
fotbollsverksamhet inom klubben till uppgift att formera sin kreativa 
spelidé inom ramen för tre taktiska anspråk:
• En AIK-spelare ska våga bryta och skapa nya mönster.
• En AIK-spelare ska bygga spelet över, runt och genom motstånd-

aren.
• En AIK-spelare ska vinna fler närkamper, återerövra bollen på 

offensiv planhalva fler gånger och vara mer explosiv än sin mot-
ståndare.

Övriga beslutsprocesser
Utöver dessa fyra verksamhetskritiska processer kommer det vara 
centralt för alla som är verksamma inom AIK Fotboll att alltid fatta 
beslut som tar klubben i riktning mot visionen. Det handlar om ett 
mindset och ett sätt att arbeta vilket organisationen behöver vara 
vaksamma på. Det finns av naturliga skäl rutiner, kulturella yttringar 
och processer som kan komma behöva brytas för att uppnå detta. Det 
är av yttersta vikt att samtliga medarbetare dels har fått rätt förut-
sättningar för att fatta beslut, men också är informerade och engage-
rade i att uppnå den övergripande visionen.
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Aktörer och målgrupp

AIK Fotbolls vision, och arbetet med att uppnå den, har inget självän-
damål utan den är frukten av den minsta gemensamma nämnaren 
från en mängd olika målgrupper knutna till klubben. Det är därför 
av avgörande vikt att vi, i det kommande arbetet, är transparenta 
med de processer vi har och de beslut vi fattar samt kalibrerar dessa 
i en sådan riktning att de aktörer som utgör klubbens existensberät-
tigande eller möjliggör dess utveckling känner sig trygga att inrikt-
ningen är den som utlovats. 

Därför är det avgörande för att ta oss i riktning mot vår vision att 
vi identifierar de aktörer och målgrupper som vi är beroende av eller 
som kan påverka riktningen i endera kursen, men som också är bero-
ende av oss och faktiskt påverkas av vårt arbete i sin vardag. 

Medlemmar
AIK Fotbolls medlemmar utgör kärnan för föreningen och är de som 
i slutändan har mandatet till att förändra klubbens riktning. Med-
lemmar är att jämföra med ett företags ägare men utan ett personligt 
vinstintresse. I stället ligger det i varje medlems intresse att fören-
ingen ska växa, utvecklas och uppnå ännu högre mål. Detta blir då 
också sammantaget föreningens intresse och medlemmarna ger 
mandat till styrelse, och därmed tjänstemän, att styra föreningen i 
den riktning de finner för gott. 

En stark medlemsförankring, kunskap om stadgar och medlems-
beslut samt en organisation med fokus på funktion snarare än person 
är därför centralt för att arbetet med att föra klubben i riktning mot 
visionen ska kunna fortsätta. Alla som arbetar inom AIK Fotboll, 
förtroendevalda som tjänstemän, behöver ha förståelse för och vara 
ödmjuka inför att vi arbetar direkt eller indirekt på medlemmarnas 
mandat. Medlemmarna är de som i slutändan kvalitetssäkrar AIK 
Fotbolls strategiska och operativa arbete, inkluderat denna vision. 
Årsmötet och dess inverkan är överordnat alla interna processer.

Minoritetsägare
AIK Fotboll har valt att bolagisera den verksamhet av föreningen med 
i särklass störst kommersiell drivkraft. Elitverksamheten är både 
hjärta och blodomlopp i klubben och det är här de kapital som behövs 
för att skapa det kretslopp AIK Fotboll i förlängningen är beroende av 
för att kunna växa organiskt. 

Minoritetsägare har investerat privat kapital för att vara en del av 
klubbens utveckling. Det är därför minst lika adekvat att tillvarata de 
intressen som finns hos denna målgrupp som hos medlemmar. Inom 
den juridiska konstruktion som klubben verkar är det därför högst 
relevant att skapa samverkan med både medlemmar och minoritetsä-
gare för att nå de övergripande målen.

Partners och sponsorer
Av de kommersiella intäkterna är partnerintäkter en av de absolut 
största, men framför allt är det stora intäkter som påverkas av få. 
Viljan att associera sig med eller aktivera sitt företag hos AIK Fotboll 
är någonting som klubben värderar högt. Därför är det väsentligt att 
arbeta aktivt i riktning mot visionen i samverkan med våra partners 
och sponsorer – inte i konflikt till deras intressen men inte heller på 
ett sätt som går i strid med vår egen identitet eller vårt ramverk. AIK 
Fotboll är ett passionsdrivet varumärke och det är en styrka vi behö-
ver både förmedla till våra samarbetspartners, men också inkludera 
dem i. 

Supportrar
Alla AIK:are är inte medlemmar. Det kan finnas olika skäl till detta 
och även om vi i vår vision har medlemstillväxt som delmål är det 
inte medlemskapet som definierar en AIK:ares kärlek till sin klubb. 
Däremot är klubb och supportrar i nära symbios med varandra. Klub-
ben finns till för supportrar och utan supportrar finns vare sig grund 
för tillväxt eller det engagemang som tar oss närmare vår vision. Att 
aktivt arbeta tillsammans med supporterrörelsen för ett starkare AIK 
Fotboll är en förutsättning för att lyckas. 

Övriga samarbetspartners
För att ta oss i riktning mot vår vision behöver vi ha samverkan med 
parter även utanför AIK Fotbolls direkta närhet. Det gäller frågor  
som hemvist, träningsmöjligheter, ligarelaterade intäkter,  
arena- och evenemangsutveckling. 

De aktörer vi definierar som högst prioriterade  
kan grupperas enligt följande:
• Offentlig sektor – politiker och tjänstemän inom de kommuner 

där AIK Fotboll bedriver fotbollsverksamhet, skolor samt övriga 
myndigheter direkt kopplade till någon av klubbens  
verksamhetsområden.

• Förbund och intresseorganisationer – Riksidrottsförbundet, 
Svenska Fotbollförbundet, Föreningen Svensk Elitfotboll och 
Elitfotboll Dam.

• Externa investerare
• Övriga aktörer – arenaoperatör och fastighetsägare



20AIK FOTBOLL VISION

Slutsats

Det stora arbetet med en vision är inte att sammanfatta dess 
beståndsdelar utan att aktivt arbeta för att uppnå den. Vi kommer 
varje dag behöva påminna oss själva om den vision vi gemensamt 
enats kring och ständigt korrigera och justera vårt sätt att arbeta, våra 
arbetsrutiner och vår arbetsmiljö. Det kommer att vara ett intensivt 
arbete men helt avgörande för att vi ska kunna nå vår målbild och leva 
som den klubb vi själva anser oss vara. 

Vissa mål kommer att ta avsevärt längre tid att nå än andra. I 
somliga fall är det delar av målbilden som redan är uppnådda medan 
andra delar kräver helt nya resurser. Klart är att utan den gemen-
samma riktningen kommer de mål med lättast väg att nå alltid priori-
teras. Här ligger ett ansvar på den samlade ledningen för klubben att 
säkerställa att så inte sker. Prioriteringar kan förekomma baserat på 
möjligheter som framkommer eller risker som hägrar, men i slutän-
dan är visionen aldrig uppnådd förrän målbilden har klarats av i sin 
helhet. Dessutom med vår identitet som spelregler. 

Vi behöver vara tydliga med på vilket sätt vi ska nå våra mål, men 
det är minst lika viktigt att definiera vem vi gör det för. AIK Fotboll 
är i grund och botten endast en företeelse som definieras av fören-
ingens samlade medlemsbeslut. Utan vår förenings ramar finns vi 
inte och därför är klubbens medlemmar de vi alltid arbetar för. Men 
det finns fler aktörer som är minst lika viktiga att samverka med eller 
leva symbiost med för att visionen ens ska ha en reell möjlighet att 
uppnås. Det ställs återigen höga krav på organisationen att kalibrera 
så att arbetsprocesser inte bara uppfyller riktningen mot visionen 
utan också är relevanta för de aktörer och målgrupper som utgör vårt 
existensberättigande. 

Slutligen – AIK Fotboll har från tid till annan tagit fram flertalet  
visioner, strategiska plattformar och slogans. Många av dem har  
skapat grunden till den klubb vi ser idag och är därmed invävda även 
i detta visionsarbete, medan andra endast blivit produkter utan 
vitalitet. Vi som representerar klubben idag kommer alltid att arbeta 
efter att vår nu antagna vision ska vara ett levande dokument som 
implementeras till en del av vår arbetsvardag. Men någon ny slogan 
eller ett nytt suffix behöver vi inte. Vi har det redan i vårt namn.  
Vi är Allmänna Idrottsklubben och det är unikt att ha sin identitet 
definierad redan i klubbnamnet. Den unikiteten ska vi vara rädda om 
och lyfta fram så fort vi får möjlighet. För den säger exakt det vi är.

VI ÄR ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN.
VI VINNER MED VÅR IDENTITET.
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