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1. Bakgrund 

1.1. Styrelsen i AIK Fotboll AB och AIK Fotboll FF, tillsammans benämnda ”AIK Fotboll”, 

har givit mig i uppdrag att utreda och rapportera förekomsten av hot, trakasserier och 

eller andra missförhållanden som anställda eller förtroendevalda utsätts för eller har 

utsatts för.  

1.2. I detta syfte har en tillfällig s.k. visselblåsningsfunktion upprättats, mer om metoden 

som använts vid utredningen nedan.  

1.3. Syftet med utredningen har varit att erbjuda anställda och förtroendevalda en 

möjlighet att i skydd av lag anonymt berätta om otillbörligheter som de själva upplevt 

men som av någon anledning inte ännu kommit fram. I ljuset av det som kommer 

fram också erbjuda förslag på lösningar med de möjligheter som lagligen står 

tillbuds.  

1.4. I de fall då en polisanmälan bedöms vara nödvändig är syftet att ge råd och stöd hur 

ett ärende mest lämpligt hanteras och vid behov hjälpa till i kontakterna med 

rättsvårdande myndigheter, som t.ex. polis och åklagare.  

2. Metoden 

2.1. För att genomföra utredningen har anställda och förtroendevalda inom AIK Fotboll via 

e-post underrättats om möjligheten att kontakta mig för att göra en anmälan. I samma 

e-post informerades anställda och förtroendevalda om att en eventuell anmälan skulle 

medföra att anmälaren betraktas som advokatbyråns klient, varför såväl anmälans 

innehåll som anmälarens identitet blir skyddad av den lagstadgade tystnadsplikt som 

gäller för advokater. Advokatens tystnadsplikt gäller under straffansvar vilket innebär 

att denne enligt lag inte får lämna ut information om ärendet eller klienten utan 

klientens uttryckliga tillstånd.  
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2.2. För att säkerställa att ingen av ekonomiska skäl tvingas avstå från att anmäla 

händelser har AIK Fotboll åtagit sig att betala för de kostnader som uppkommer med 

anledning av mitt uppdrag.  

2.3. Ett sådant förtroende måste präglas av noggrannhet då det ibland är svårbedömda 

ärenden. Exempelvis vad som är hot och eller trakasserier eller ett brott i lagens 

mening och vad som istället är vad vi i dagligt tal kallar näthat eller brist på respekt 

för andra människors åsikter och ytterst allas rätt till yttrandefrihet. 

3. Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 

larm om allvarliga missförhållanden 

3.1. Den 1 januari 2017 trädde ovan nämnda lag i kraft. Lagen omfattar alla arbetsgivare 

och arbetstagare inom både offentlig och privat sektor. Lagens skyddsområde 

omfattar larm om allvarliga missförhållanden, med vilket ska förstås brott med 

fängelse i straffskalan, eller därmed jämförliga missförhållanden, 1 § 2 st. Med 

”jämförligt missförhållande” avses ett förfarande som i sig inte är straffbelagt, men 

som ändå utgör en sådan kvalificerad överträdelse av gällande normer och 

föreskrifter, alternativt en brist i arbetsgivarens verksamhet, att missförhållandet rent 

objektivt kan betraktas som allvarligt. Arbetsgivarens åtgärd att försöka städa undan 

bevis eller dölja ett brott eller allvarligt missförhållande kan också utgöra ett allvarligt 

missförhållande. 

3.2. För att genomföra denna utredning så har det upprättats en tillfällig visselblåsar rutin 

med undertecknad som mottagare av anmälningarna. 

4. Utredningens resultat 

4.1. Jag har under tiden som utredningen pågått (februari och del av mars 2018) tagit 

emot en handfull e-postbrev med beskrivningar av händelser. Gemensamt för 

samtliga är att de ligger relativt långt tillbaka i tiden och de gäller till övervägande del 

berättelser om vad tredje man har utsatts för och inte direkt självupplevda.  

4.2. Jag har i utredningen också haft telefonkontakt och några möten med totalt 10 

personer. Det har dels varit som en uppföljning av e-post brev som skickats och dels 

nya kontakter. Ingen konkret anmälan har registrerats i något fall. Ett ärende har jag 

bedömt kan behöva utredas vidare av polis men personen har själv avstått från 

vidare åtgärd, dock inte på grund av rädsla utan av andra personliga skäl.  

4.3. Några av telefonsamtalen har inte varit någon anmälan utan samtalen har redan vid 

den första kontakten istället enbart varit starkt negativa mot mig och ifrågasatt både 

mig som person, min yrkeskunskap och mitt oberoende. Jag har inte själv uppfattat 

samtalen som hotfulla. 

4.4. Jag har också fått besked om att AIK har polisanmält två ärenden under 2017 enligt 

den muntliga rutin som finns, mer om den rutinen nedan.  
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4.5. Åtal har inte väckts i något av ärendena och jag har inte kännedom om status på 

eventuella pågående förundersökningar.  

5. Förslag på åtgärder och utformning av rutiner 

5.1. Som framkommit ovan finns idag en muntlig rutin för anmälningar av hot och 

trakasserier. Den muntliga rutinen har inneburit att anmälan görs till 

säkerhetschefen som avgör hur ärendet ska handläggas. Det finns i praktiken tre 

olika åtgärder (i) polisanmälan, (ii) information till styrelsen, eller (iii) ingen åtgärd 

utan avvakta eventuella nya händelser för att därefter vidta åtgärder.  

5.2. Noteras att inget ärende har lyfts upp till styrelsen i AIK Fotboll under 2017 av 

säkerhetschefen i enlighet med denna rutin.  

5.3. Nackdelen med en muntlig rutin är att det inte är säkerställt att anmälningarna 

behandlas på likartat sätt. Det finns inte heller någon rutin för dokumentation av 

ärendena. Denna brist innebär en osäkerhet om vad som verkligen inträffat vilket i 

sin tur riskerar att motverka sitt syfte och det ges utrymme för grundande rykten och 

att det sprids information som är direkt felaktig.  

5.4. Några konkreta förslag till AIK Fotboll är följande. 

 Permanenta en visselblåsarfunktion så det finns en möjlighet för de som har behov 

av anonymitet att rättssäkert få råd och hjälp. 

 

 Upprätta skriftliga rutiner för hur anmälningar som sker internt till säkerhetschefen ska 

dokumenteras och handläggas och rapporteras till styrelsen samt vid behov till 

rättsvårdande myndigheter.  

 

 Skriftliga rutiner för uppföljning av de ärenden som är pågående och avslutade med 

löpande redovisning av vidtagna åtgärder till styrelsen. 

5.5. En arbetstagare eller förtroendevald kan med denna tvådelade konstruktion slå larm 

antingen internt, eller till en extern enhet.  

5.6. Rutinen ska anvisas av AIK Fotboll och göras känd. Rutinen ska vara anpassad till 

de nya regler om dataskydd som gäller i Sverige och EU från och med den 25 maj 

2018.  

5.7. Larmrutinen kan utformas på olika sätt, exempelvis genom anvisande av 

telefonnummer eller e-postadress dit anmälningar kan göras, alternativt mer 

avancerade tekniska lösningar där externa leverantörer anlitas för att upprätta 

webbaserade system. För en extern kontakt kan uppgiften bestå i att ta emot 

anmälningar, och utreda dessa.  

 

______________________ 


