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Det digitala omklädningsrummet – ett 

initiativ för att stoppa digital 

mobbning bland barn 
 

 
Fotograf: Jesper Zerman, Bildbyrån. 

 

”Av alla människor på jorden, så är det Sebastian Larssons 

äckliga ansikte som är lagkapten”. Så lät det i en video som 

AIK Fotboll publicerade under måndagen. Videon är en del i 

lanseringen av utbildningsinitiativet Det digitala 

omklädningsrummet som syftar till att komma till bukt med 

digital mobbning bland barn och ungdomar. 

 

Efter AIK Fotbolls seger mot Östersunds FK på Friends Arena 

under söndagen publicerades på måndagen ett videoklipp på 

klubbens sociala medier. Istället för vanliga highlights med 

höjdpunkter från matchen fick tittarna se så kallade 

lowlights där AIK-spelarna misslyckades med aktioner och 

kritiserades hårt av kommentatorn Niklas Jarelind.  



 

 

 

Pressmeddelande  2021-11-08 

 

 

 

 

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2021 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS 

Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund 

för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB 

är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare 

information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se. 

– Det här är det svåraste fotbollsklipp jag någonsin 

kommenterat men även om det knöt sig i magen av att säga de 

hårda orden så är det viktigt att synliggöra att det finns 

konsekvenser bortom att någon blir ledsen i stunden. Det 

finns sår som blir kvar och det får långsiktiga konsekvenser 

både för individ och samhälle, säger Niklas Jarelind, 

kommentator på Discovery.  

 

De hårda orden som används i videon är baserade på 

incidentrapporter från AIK Fotbolls ungdomsverksamhet och 

involverar barn så unga som i mellanstadieåldern.  

 

– Det är säkert många som blir upprörda bara av att höra 

orden i videon, men tänk då att få de riktade mot sig. Det är 

vardag för många barn och ungdomar. Genom att erkänna 

problemet har vi börjat arbeta för en förändring, säger Max 

Bergander, värdegrundsansvarig i AIK Fotboll. 

 

I en undersökning uppger 33%* av unga att de har utsatts för 

kränkningar på internet. För att motverka hot, trakasserier 

och mobbning på internet har AIK Fotboll lanserat Det 

digitala omklädningsrummet - ett utbildningsprogram för 

spelare - föräldrar och ledare inom AIK Fotboll. Syftet med 

utbildningarna, som startar i november, är att initiera 

diskussioner och bidra till ett bättre klimat online. Utöver 

detta har man tagit fram en handbok med råd och 

diskussionsunderlag. Handboken är gratis att ladda ner. 

 

Det digitala omklädningsrummet är framtaget i samarbete med 

AIK Fotbolls huvudpartner BenQ.  

 

– Vi är djupt förankrade i E-sport där problemet med hot och 

trakasserier är vanligt förekommande. Därför ser vi det som 

en självklarhet att engagera oss i den här frågan även genom 

fotbollen. Problemet kommer inte att lösas genom ett enskilt 

initiativ utan engagemang måste väckas i alla delar av 

samhället, säger Petter Adolfsson, Marketing & Communications 

Manager på BenQ Nordic. 

 

Läs mer om Det Digitala Omklädningsrummet här: 

www.aikfotboll.se/det-digitala-omkladningsrummet 
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Ladda ner handboken här: https://we.tl/t-OkbMaORTA2 

 

Se football lowlights här: https://we.tl/t-Gdyc57okSX 

 

Medier får använda och redigera Football lowlight så länge 

källan Discovery Plus anges. 

 

Klippet är förankrat och godkänt av de spelare som blir 

utsatta. 

 

*https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-

utvarderingar/artiklar-om-forskning/krankningar-och-mobbning-

pa-internet-och-sociala-medier 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Max Bergander, värdegrundsansvarig AIK Fotboll 

Mobil: 073 - 531 12 00 

E-post: max.bergander@aikfotboll.se 


