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Eskilstuna United DFF och Rättighetsbyrån inleder långsiktigt samarbete  

Eskilstuna United är en förening med hjärtat både på plan och i samhället. 2019 slutade Eskilstuna 

United fyra i damallsvenskan. Nu är siktet inställt på att växla upp både det sportsliga och 

kommersiella arbetet. – Vi vill växa långsiktigt och hållbart, säger Lina Bertilsson, ordförande 

Eskilstuna United. 

 
– Eskilstuna United har en stark position i samhället och nu tar vi hjälp av Rättighetsbyrån för att formulera och 

nå ut med det. Syftet är att stärka vår ekonomi så vi kan fortsätta bedriva den fotbollsverksamhet vi vill och 

utveckla hela föreningen, säger Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United DFF. 

– Det ska bli fantastiskt roligt att få jobba med en förening som har en stark position i samhället och på plan. Vi 

ser stora möjligheter med den position som klubben har, säger Björn Stenvad, grundare och vd för 

Rättighetsbyrån. 

Arbetet påbörjas nu under juni månad och kommer pågå under två år. Ambitionen är att göra en gemensam resa 

där klubben tillsammans med näringslivet stärker föreningens position som en samhällsaktör och 

elitfotbollsförening.  

– Vi är en förening med stor ambition och ett starkt varumärke som vi vill ta vara på. Vi vill vi se till att våra unga 

fotbollsspelare får ännu bättre förutsättningar att bli elitfotbollsspelare och att vi kan fortsätta utveckla hela 

föreningen, fortsätter Lina.  

– Damfotbollen är på frammarsch och intresset växer hos företag och privatpersoner. Men det är bara början. Vi 

kommer att se en fortsatt stark utveckling, fortsätter Björn. 

Om Eskilstuna United DFF  

Eskilstuna United spelar i Europas femte bästa liga, OBOS Damallsvenskan och slutade 2019 fyra. Klubben är Eskilstunas enda renodlade 

damfotbollsförening och bildades 2002 då ungdomsföreningen Slagsta IK och elitföreningen Tunafors SK slogs samman. Föreningen har flick- och 

damfotboll på bredd- och elitnivå och är Sörmlands enda elitförening på damsidan.  

 

Om Rättighetsbyrån 

Rättighetsbyrån är en konsultbyrå som bistår rättighetsinnehavare med att öka intäkterna inom sponsring och upplevelser. Bland kunderna återfinns 

bland andra Konståkningsförbundet, Brynäs IF, Handbollsligan, Elitserien bandy, Vasaloppet, Cancerfonden, Stadsmissionen, Göteborgsvarvet, Gothia 

Cup och UNICEF. Byrån har vunnit tre Gyllene Hjul med Göteborgsvarvet, Gothia Cup och BK Häcken. 
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