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AIK Fotboll och Bartosz Grzelak 

förlänger samarbetet 
 

AIK Fotboll och chefstränaren Bartosz Grzelak är överens om 

en förlängning av det nuvarande avtalet som löper ut den 31 

december 2022. Det nya avtalet mellan parterna gäller till 

och med den 31 december 2024. 

 

– När Bartosz kom in i mitten av 2020 var målsättningen att 

stabilisera resultatutvecklingen och arbeta fram en tydlig 

strategisk färdplan, nu känner vi att vi kan ta nästa steg. 

Den strategiska färdriktningen tangerar bl a både spelar- och 

resultatutvecklingen. Med de processer som nu ligger till 

grund för hur vi arbetar som klubb känner vi oss övertygade i 

att Bartosz är rätt chefstränare för att ta herrlaget framåt. 

Vi har noggrant utvärderat herrlaget över 2021 och gemensamt 

sett en positiv utveckling av arbetet med spelarna och 

spelet, vilket gör det naturligt att fortsätta tillsammans. 

Bartosz har under sin tid som chefstränare varit en god 

ambassadör för den strategi som klubben står för, t ex 

utvecklat spelare från U och gjort goda resultat som klubben 

kan bygga vidare på, bl a med ett kommande europakvalspel, 

säger herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 

 

– Jag ser det som en stor ära och stolthet att få fortsätta 

leda utvecklingen framåt tillsammans med hela teamet på 

Karlberg. Vi, ledare och spelare, ska fortsätta att jobba 

stenhårt för att uppnå klubbens målsättningar och jag hoppas 

att vi tillsammans med våra supportrar kommer skapa ännu fler 

oförglömliga AIK-minnen, säger Bartosz Grzelak. 

 

För en längre faktapresentation av Bartosz Grzelak, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 
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Fakta Bartosz Grzelak 

 

43-årige Bartosz Grzelak, född torsdagen den 2 november 1978 

i hamnstaden Stettin (Szczecin på polska) i nordvästra Polen 

och från 1983 uppväxt i Huvudsta, Solna dit han flyttade med 

familjen. Under 1980-talet gick han ofta till Råsunda 

fotbollstadion och såg AIK spela. Bartosz inledde i 

femårsåldern sin fotbollskarriär i moderklubben Vasalunds IF 

och via spel i IF Brommapojkarna (1992-95), där han bland 

annat hade Kjell Jonevret som tränare, kom han 1996 till 

AIK:s juniorlag som 17-åring. Under sommaren 1996 flyttades 

han upp till A-truppen. Det blev några träningsmatcher med A-

laget under vintern 1996-97 och spel i Utvecklingslaget under 

1997. Bartosz var bland annat med till Cypern i månadsskiftet 

februari/mars 1997 då AIK spelade Scandinavian Masters och 

tog sig fram till finalen mot danska Aarhus GF (1–2) som 

spelades endast fem dagar innan mötet med FC Barcelona (1–3) 

på Camp Nou i spanska Katalonien i kvartsfinalen av 

Cupvinnarcupen 1996/1997. AIK hade tagit sig fram till mötet 

med storklubben efter att man under hösten 1996 slagit ut KR 

från Island och Nîmes Olympique från Frankrike. 

 

Då AIK den 18 oktober 1997 i den näst sista omgången av 

Allsvenskan mötte IF Elfsborg (2–2) på hemmaplan satt Bartosz 

för första gången på bänken i en allsvensk match och han fick 

därifrån se Pascal Simpson fastställa slutresultatet i den 

89:e matchminuten. I den allsvenska bortamatchen mot Malmö FF 

den 26 oktober 1997 var det dags för tävlingsdebut för 

representationslaget då han i den 90:e matchminuten i 

matchtröja 22 inför 6 008 åskådare ersatte mittfältaren Johan 

Mjällby under chefstränaren Erik Hamréns ledning. 0–0-matchen 

på Malmö stadion blev den enda tävlingsmatchen i AIK-tröjan 

för honom då han lämnade klubben efter säsongen. 

 

Det blev även sju U19-landskamper för Sverige, varav fem från 

start, för Bartosz Grzelak. Samtliga landskamper spelade han 

med P18-landslaget under 1996 och debuten skedde den 6 

februari 1996 då Sverige under förbundskaptenen Nils 

Anderssons ledning mötte Finland (1–1) i Helsingfors. Bartosz 

Grzelak inledde på bänken och ersatte Christoffer Andersson i 

den 75:e matchminuten. 
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Bartosz tränade också med engelska Chelsea FC innan tiden i 

AIK och i italienska AC Parma samt polska Legia Warszawa 

efter sin tid i Gnaget. Efter åren i AIK spelade han för 

Vallentuna BK (1998-2004), norska Nybergsund IL (2005-06), IK 

Frej (2007, 2008-11) och Valsta Syrianska IK (2007). De tre 

sista säsongerna i IK Frej som assisterande tränare. 

 

2012 var Bartosz Grzelak huvudtränare för IK Frej Täby som då 

spelade i Division 1 Norra och laget slutade på fjärde plats 

under hans första år i klubben. 2013 ändrades hans roll till 

manager och man blev då åtta i serien och 2014 slutade man på 

andra plats i tabellen och tog efter kvalspel mot Östers IF 

steget upp till Superettan efter sammanlagt 5–3 i 

dubbelmötet. Bartosz Grzelak höll med knappa resurser IK Frej 

Täby kvar i Superettan både 2015 (14:e plats) och 2016 (10:e 

plats). 

 

Den 14 juni 2017 meddelade AIK Fotboll att man var överens 

med Bartosz Grzelak och IK Frej Täby om en övergång till AIK 

under sommaren, där han blev assisterande tränare till 

chefstränaren Rikard Norling. Bartosz debut som assisterande 

tränare för AIK skedde den 22 juni 2017 då AIK i en 

träningsmatch mötte estländska FC Flora (0–2) i Tallinn. Den 

första tävlingsmatchen blev bortamötet med KÍ Klaksvík (0–0) 

från Färöarna i Uefa Europa Leagues första kvalomgång den 29 

juni 2017 då lagen möttes på Tórsvøllur i Torshavn. Efter 5–0 

på Friends Arena i Solna i returen slog AIK ut FK Željezničar 

från Sarajevo med sammanlagt 2–0 i den andra kvalomgången 

innan man i den tredje kvalomgången föll mot portugisiska SC 

Braga efter förlängning på bortaplan. AIK slutade på andra 

plats i Allsvenskan under Bartosz första år i klubben, sju 

poäng efter seriesegrarna Malmö FF med resultatraden 16V-9O-

5F. 

 

Under 2018 var Bartosz Grzelak fortsatt assisterande tränare 

för AIK då klubben vann sitt tolfte SM-guld genom tiderna. 

SM-guldet säkrades i den 30:e och sista omgången av 

Allsvenskan den 11 november 2018 då AIK inför 11 991 åskådare 

på Guldfågeln Arena i Kalmar besegrade Kalmar FF med 1–0 

efter att Robin Jansson nickat in segermålet i den 45:e 

matchminuten. AIK vann Allsvenskan på 67 poäng, två poäng 

före tvåan IFK Norrköping FK, efter resultatraden 19V-10O-1F. 
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I kvalet till Uefa Europa League 2018/2019 besegrades 

irländska Shamrock Rovers FC med 2–1 efter förlängning i den 

första kvalomgången, men därefter blev danska FC Nordsjælland 

för svåra och AIK föll med 0–1 både borta och hemma. I 

Svenska cupen 2017/2018 tog sig AIK vidare från gruppspelet 

och slog ut Örebro SK (2–0) i kvartsfinalen i en match där 

Gnagets högerback Jesper Nyholm åkte på en hemsk skada i den 

första halvleken. I semifinalen hemma på Friends Arena blev 

Djurgården för svåra och gästerna vann med 2–0 efter att 

Tarik Elyounoussi missat en straffspark i den andra 

halvleken. Under hösten 2018 kvalificerade sig AIK till 

gruppspelet i Svenska cupen 2018/2019 efter att man vann mot 

Sandvikens IF (2–0) på den gamla VM-arenan Jernvallen. AIK 

noterade 3V-1O-0F i de allsvenska derbymatcherna under året 

och släppte inte något mål då målskillnaden var 4–0. 

 

Säsongen 2018 var en rekordsäsong på många sätt för AIK och 

man noterade bland annat följande noterbara rekord. AIK nådde 

flest poäng i Allsvenskans historia, de 67 inspelade poängen 

tangerade Malmö FF:s rekordsiffra från 2010. AIK noterade för 

femte gången genom tiderna en förlustfri allsvensk säsong på 

hemmaplan. AIK släppte under säsongen endast in 16 mål i 

Allsvenskan vilket ger 0,53 insläppta mål/match och siffrorna 

var ett nytt klubbrekord. Efter den allsvenska förlusten på 

Gamla Ullevi mot IFK Göteborg (1–2) den 10 augusti 2017 

radade AIK upp hela 32 allsvenska matcher i rad utan förlust 

efter noteringen 21V-11O-0F och det var ett nytt klubbrekord 

då man slog den tidigare sviten på 24 raka matcher utan 

förlust mellan oktober 1930 och oktober 1931. Sviten tog slut 

på Östgötaporten den 16 september 2018 då AIK förlorade med 

0–2 mot IFK Norrköping FK. 2015, 2011 och 2009 noterade AIK 

18 segrar i Allsvenskan, men 2018 års upplaga var än bättre 

då man i den sista omgången säkrade sin 19:e seger. 

 

Den 21 december 2018 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med Bartosz Grzelak om att avbryta avtalet mellan 

parterna som gällde över 2019, detta då Bartosz fått ett 

erbjudande från det Svenska Fotbollförbundet om att bli 

assisterande förbundskapten för det svenska U21-landslaget. 

Sammanlagt blev det 65 tävlingsmatcher för honom som 

assisterande tränare i AIK och klubben noterade 38V-20O-7F i 

dessa matcher. 
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Under 2019 spelade det svenska U21-landslaget åtta matcher 

och noterade 5V-0O-3F. Sverige låg under sommaren 2020 på 

fjärde plats i en extremt haltande tabell i grupp 1 av det då 

pågående EM-kvalet där vårens kvalmatcher sköts upp till 

september med anledning av den pågående pandemin covid-19. En 

AIK-spelare, Bilal Hussein, var under 2019 uttagen till 

samtliga U21-samlingar. Den 31 juli 2020 meddelade AIK 

Fotboll på en presskonferens på Friends Arena i Solna att 

klubben var överens med Bartosz Grzelak gällande rollen som 

chefstränare för AIK Fotbolls herrlag och avtalet mellan 

parterna gällde till och med den 31 december 2022. ”Jag 

känner mig oerhört stolt över uppdraget och samtidigt ödmjuk 

inför uppgiften. AIK är en enormt stor klubb med oerhört 

hängivna supportrar och jag vet att ledare, spelare och 

supportrar tillsammans kan skapa en kraft och energi som tar 

oss dit vi vill vara”, kommenterade Bartosz Grzelak sin nya 

roll. 

 

Allsvenskan hade spelat elva omgångar och AIK låg på tolfte 

plats med tolv inspelade poäng efter resultatraden 3V-3O-5F 

då chefstränaren Rikard Norling fick lämna AIK för andra 

gången. Bartosz Grzelaks debut som chefstränare för AIK:s 

herrlag skedde på samma arena där han den 11 november 2018 

hade gjort sin sista match som assisterande tränare i 

klubben, nämligen på Guldfågeln Arena i Kalmar. Matchen 

spelades den 2 augusti 2020 och Kalmar FF (0–0) stod för 

motståndet inför tomma läktare på grund av pandemin covid-19 

och det blev en märklig resa till den allsvenska matchen. 

 

AIK åkte under lördagen ned till Öland och efter ett nattligt 

rån som innebar att polisen spärrade av en fil till 

Ölandsbron så fick mötet mellan Kalmar FF och AIK skjutas 

fram från den ordinarie avsparkstiden 14:33 till 18:03, detta 

med anledning av att AIK:s spelarbuss hamnade i de 

kilometerlånga köerna och en resa som i vanliga fall tar ca 

20-25 minuter istället tog fyra och en halv timme. Inhopparen 

Carl Gustafsson stal på egen planhalva bollen av AIK:s 

inhoppare Felix Michel i den 91:a matchminuten och via Filip 

Sachpekidis fick Isak Jansson bollen på vänsterkanten, 

avancerade till straffområdet och avlossade ett bra skott mot 

det bortre hörnet där AIK:s danske målvakt Jakob Haugaard 

fick sträcka ut för att rädda. 
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Bartosz Grzelak kom inte till något dukat bord utan det var 

ett lag helt utan självförtroende som behövde en nystart, men 

tiden var inte på klubbens sida då matcherna radade upp sig. 

Efter matchen mot Kalmar FF spelades ytterligare sex matcher 

i augusti 2020 och AIK noterade endast 1V-1O-4F i dessa 

matcher, bland annat noterades den första förlusten någonsin 

mot Östersunds FK (0–1) och den första hemmaförlusten genom 

tiderna mot BK Häcken (0–1). Hans första seger som 

chefstränare i AIK kom den 23 augusti 2020 då Helsingborgs IF 

(2–0) gästade Friends Arena i ett läge då AIK endast var en 

poäng före de tre sista lagen i tabellen. Hemmalaget vann det 

oerhört viktiga bottenmötet efter mål av Sebastian Larsson 

och Karol Mets. Sportchefen Henrik Jurelius adderade 

välbehövlig rutin och bredd till truppen innan 

transferfönstret stängde då Sotirios Papagiannopoulos, Filip 

Rogić, Bojan Radulovic Samoukovic och inte minst den 

mångfaldige svenske landslagsmannen Mikael Lustig anlände 

till Karlberg. 

 

Inför landskampsuppehållet i början av september 2020 låg AIK 

på 13:e plats, endast en poäng från kvalplatsen och goda råd 

var dyra. Den 4 september 2020 åkte AIK till Östergötland för 

att möta IFK Norrköping FK och matchen gav AIK-spelarna en 

dos självförtroende då man vann med 1–0 efter att lagkaptenen 

Panajotis Dimitriadis slagit in segermålet i den 89:e 

matchminuten. Budimir Janošević fick chansen mellan stolparna 

av Bartosz och räddade bland annat en straffspark från 

Abdulrazaq Ishaq i den första halvleken. Allsvenskan startade 

igen med ett tufft bortamöte med Malmö FF (0–0) den 13 

september 2020 i en match där Gnaget slet sig till en viktig 

poäng trots röda kort till både Ebenezer Ofori och Sotirios 

Papagiannopoulos samt tio minuters stopptid i den andra 

halvleken. Budimir Janošević blev under resten av hösten 

förstemålvakt och gjorde sin förtjänt av positionen. Poängen 

mot MFF gav råg i ryggen och Bartosz Grzelak noterade 

därefter sin första derbyseger som chefstränare för AIK då 

man besegrade Hammarby med 3–0 på Friends Arena. AIK spelade 

nio raka matcher i rad utan förlust efter 

landskampsuppehållet, varav sex segrar, och slutade på en 

slutlig niondeplats i den allsvenska tabellen. Årets sista 

seger kom på Tele2 Arena i Stockholm då AIK vann med 1–0 mot 

Djurgården i den 27:e omgången, efter mål av Nabil Bahoui. 
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I serieepilogen borta mot IF Elfsborg (2–2) fick Yasin Ayari 

chansen i startelvan av Bartosz Grzelak. I Svenska cupen 

2020/2021 avancerade AIK till gruppspelet efter 2–1 borta mot 

Karlslunds IF FK i den andra omgången. 

 

AIK inledde gruppspelet i Svenska cupen 2020/2021 med en 

bortamatch mot Oskarshamns AIK (2–1) den 20 februari 2021 och 

man saknade, liksom i genrepet hemma mot IF Elfsborg (3–1) 

åtta dagar tidigare, chefstränaren Bartosz Grzelak då 

familjen smittats av covid-19 och de assisterande tränarna 

Sean O’Shea och Andreas Janmyr fick ta ett större ansvar i 

cupmatchen. AIK missade avancemanget till kvartsfinalen efter 

att man förlorat den sista gruppspelsmatchen borta mot 

Hammarby (2–3) där två av hemmalagets mål godkändes på 

tveksamma grunder. 

 

AIK inledde Allsvenskan med en 2–0-seger hemma mot Degerfors 

IF i premiären och man svarade för en riktigt stabil säsong. 

Gnaget var med i toppstriden under hela säsongen, men 

lyckades inte koppla greppet om förstaplatsen efter sex raka 

bortamatcher utan vinst under hösten där förlusterna mot 

bottenlagen Degerfors IF (1–2) på Stora Valla den 27 

september 2021 och Halmstads BK (0–1) på Örjans Vall den 1 

november 2021 sved allra värst. Höjdpunkterna var dock flera 

och värda att nämna är bland annat 4–1-segern borta mot då 

serieledande Djurgården den 8 augusti 2021 i en match där 

ingen bortaklack fick plats på Tele2 Arena p g a 

publikrestriktioner och 1–0 hemma mot Djurgården inför 42 539 

åskådare på Friends Arena den 3 oktober 2021 i den första 

omgången efter att publikrestriktionerna hävts. 

 

AIK vände underlägen till seger i tre matcher under säsongen; 

hemma mot Varbergs BoIS FC (2–1), borta mot IF Elfsborg (4–2) 

och hemma mot IK Sirius FK (4–2). Segern på Borås Arena var 

endast AIK:s andra genom tiderna. AIK var med i kampen om SM-

guldet ända in i slutsekunderna av den 30:e och sista 

omgången av Allsvenskan, men man fick till slut nöja sig med 

det Stora silvret. AIK vände 0–2 till 4–2 hemma mot IK Sirius 

FK inför 27 731 åskådare på Friends Arena i serieepilogen, 

men behövde även hjälp av Halmstads BK i deras bortamöte med 

Malmö FF, men matchen på Eleda stadion slutade 0–0. 
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AIK slutade därmed på andra plats med samma antal inspelade 

poäng (59) som de svenska mästarna, men med åtta plusmåls 

sämre målskillnad. Den avslutande matchen blev även historisk 

då mångårige veteranen Henok Goitom i karriärens sista match 

nådde milstolpen 100 tävlingsmål i AIK-tröjan. I den 92:a 

matchminuten slog Sebastian Larsson en frispark från 

vänsterkanten som nådde huvudet på lagkaptenen Henok Goitom 

och han nickade med 200 sekunder kvar av matchen in bollen i 

mål vilket fick taket att lyfta på Friends Arena. 

Andraplatsen i Allsvenskan gav även AIK en plats i kommande 

sommars kvalspel i Uefa Europa Conference League 2022/2023. I 

Svenska cupen 2021/2022 besegrades Rågsved IF (5–0) vilket 

ledde till avancemang till gruppspelet. 

 

Två gånger under 2021 utsågs Bartosz Grzelak till Månadens 

tränare i Allsvenskan. I augusti löd motiveringen ”Fem raka 

segrar, bara två insläppta mål och serieledning. AIK har haft 

en fantastisk augustimånad som toppades när man derbyvann mot 

Djurgården med 4–1” och i november var motiveringen ”Tre raka 

segrar och åtta gjorde mål har gjort att AIK är med i 

guldstriden inför avslutningen av Allsvenskan. Bartosz 

Grzelak har fått ut max av sitt lag i november och är 

Månadens tränare”. 

 

2022 inleddes med gruppspelet i Svenska cupen 2021/2022 och 

AIK vann gruppen, men efter 1–1 hemma mot Örebro SK i den 

avslutande matchen tappade Gnaget hemmaplansfördelen i 

kvartsfinalen och man lottades istället mot Malmö FF. Efter 

en mållös första halvlek var ställningen 2–2 efter 90 

minuters spel och förlängning krävdes för att skilja lagen 

åt. En utebliven straffspark för AIK då Amar Abdirahman Ahmed 

fälldes i friläge och en billig straff för hemmalaget efter 

en möjlig hands i en rörig situation i den första 

förlängningskvarten avgjorde och AIK:s cupresa var över. 

 

Inför Allsvenskan 2022 har Bartosz Grzelak som chefstränare 

lett AIK i 57 tävlingsmatcher och han har noterat 30V-12O-15F 

i dessa matcher. Räknas även hans tid som assisterande 

tränare i klubben med så har han varit på ledarbänken i 122 

tävlingsmatcher (68V-32O-22F) för AIK och under de fyra 

säsongerna har det medaljmässigt blivit ett SM-guld (2018) 

och två Stora silver (2021 och 2017). 


