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Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2023 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i Elitettan 

och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida 

spelare, spelar i P19 Allsvenskan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM 

Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK 

Fotboll besök www.aikfotboll.se. 

Craftor AB ny huvudpartner till 

AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med Craftor AB om ett samarbetsavtal 

som sträcker sig från och med den 1 januari 2023 till och med 

den 31 december 2023. Samarbetet kommer bland annat att 

innebära att Craftor kommer exponeras som tröjsponsor och 

sitta på vingarna på matchtröjan för AIK Fotbolls 

representationslag. 

 

– Det känns mycket inspirerande att välkomna Craftor till 

AIK-familjen. I Craftor har vi en stark huvudpartner som är 

genuin och framåtlutad i sitt engagemang. Under säsongen 

kommer vi se Craftor på både damernas och herrarnas vingar på 

matchtröjorna, och vår gemensamma ambition är att få varandra 

att flyga. Det är jag övertygad om att vi skapar rätt 

förutsättningar för, säger AIK Fotbolls försäljningschef 

Johan Westin. 

 

- Att få möjligheten att vara huvudpartner med AIK Fotboll 

känns som en perfekt matchning för oss på Craftor, Vi båda 

drivs av samma genuina värderingar och samhällsengagemang, 

vilket ger oss goda förutsättningar att utvecklas på och 

utanför planen. Att partnerskapet avser både damer och herrar 

är en självklarhet i ett jämställt samhälle och givet för oss 

som bolag i vår strävan för en jämställd kraftbransch. Med 

det sagt så känner vi oss stolta att bli välkomnade in i AIK-

familjen, säger Henrik Bolinder, VD Craftor AB. 

 

AIK Fotboll ser fram emot det kommande samarbetet med Craftor 

och välkomnar dem till AIK-familjen. Läs mer om Craftor på 

nästa sida i detta pressmeddelande och på deras hemsida: 

https://craftor.se/om-oss/. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Westin, försäljningschef AIK Fotboll 

Mobil: 076 – 018 18 91 

E-post: johan.westin@aikfotboll.se 
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Om Craftor 

 

Craftor är en kraftentreprenör som projekterar, bygger och 

underhåller elnät – specialiserade på kraftanläggningar upp 

till 400 kV. Oavsett om det är totalentreprenad eller mindre 

uppdrag har vi som mål att leverera den bästa tekniska 

lösningen på det mest effektiva och konkurrenskraftiga sättet 

– för bästa resultat. Sedan företaget grundades 1983 har det 

utvecklats från det lilla montageföretaget till en av Nordens 

ledande kraftentreprenörer med 150 medarbetare och några av 

de mest avancerade och specialiserade uppdragen inom området.  

 

Vi ingår sedan December 2020 i Eleda Group. Det ger oss en 

unik stabilitet och möjlighet till fortsatt utveckling – 

såväl för våra medarbetare som företaget – samtidigt som vi 

kan fortsätta behålla den unika känsla som format företaget 

sedan det grundades för mer än 35 år sedan. Dessutom sker all 

verksamhet enligt våra kärnvärden för att tillhandahålla en 

säker och trygg arbetsplats med riktigt bra villkor. Vår 

verksamhet är uppdelad inom Stationer, Ledningar och 

Distribution. 

 

Alla med sin spetskompetens som gör dem branschledande inom 

sitt område. Vi har huvudkontor i Sollentuna, Stockholm, men 

många av våra medarbetare har världen som arbetsfält. Vi har 

dessutom etableringar i Lund, Göteborg, Trollhättan, 

Västberga (Stockholm), Alingsås Gävle, Sundsvall, Sollefteå 

och Umeå. 


