Rapport från oberoende utredning med anledning av
visselblåsaranmälningar riktade mot
Björn Eriksson
1.

Bakgrund
Under perioden 31 maj till 14 juni 2019 har Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst
tagit emot 139 stycken visselblåsningar gällande Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundets styrelse.
Visselblåsningarna anger sammanfattningsvis att (i) Björn Eriksson innehar eller har
innehaft ett antal olika uppdrag mellan vilka det föreligger en intressekonflikt, (ii)
Björn Eriksson har utnyttjat sina olika roller och därigenom agerat för egen vinning
och (iii) Björn Eriksson har påverkat Riksidrottsförbundets och Polisens säkerhetsarbete på ett sätt som gynnat privata säkerhetsföretag och honom själv på bekostnad
av idrottens bästa.
Setterwalls Advokatbyrå AB har anlitats av Riksidrottsförbundet för att göra en oberoende utredning av de påståenden som har gjorts i visselblåsningarna beträffande
Björn Eriksson.

2.

Utredningens omfattning
För att utreda de inkomna visselblåsningarna har ett antal aktiviteter genomförts av
Setterwalls. Inledningsvis har visselblåsarna kontaktats via Riksidrottsförbundets
visselblåsartjänst, i syfte att samla in eventuell ytterligare information kring gjorda
påståenden.
Vidare har ett antal intressenter, som antingen bedömts kunna bidra med relevant
information eller som har en koppling till Björn Eriksson och säkerhetsfrågan, intervjuats.
Slutligen har såväl dokumentation, från Riksidrottsförbundet och från andra källor,
som intern och extern kommunikation, inklusive viss e-post, granskats. Informationen som framkommit vid ovan nämnda aktiviteter har legat till grund för våra
ställningstaganden nedan till de påståenden som gjorts i visselblåsningarna.

3.

Resultat/slutsatser
Utredningen visar att det är korrekt att Björn Eriksson innehar eller har innehaft ett
antal närliggande uppdrag inom säkerhetsområdet som skulle kunna innebära en intressekonflikt i förhållande till uppdraget som ordförande i Riksidrottsförbundets
styrelse. Uppdragen har emellertid rapporterats och godkänts av valberedningen,
före det att Björn Eriksson har blivit vald till ordförande i Riksidrottsförbundets styrelse, i enlighet med de riktlinjer som Riksidrottsförbundets valberedning har ställt
upp.
Utredningen visar vidare att Björn Eriksson sedan lång tid tillbaka är engagerad i
trygghets- och säkerhetsfrågor inom idrotten. Han har bland annat varit regeringens
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nationella samordnare för den s.k. Huliganutredningen, med uppdrag att lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kunde motverkas. Han
har även, genom sitt yrkesliv, innehaft positioner i vilka han har arbetat med närliggande frågor.
Riksidrottsförbundets strategi och angreppssätt kring trygga och säkra evenemang är
i grunden oförändrat sedan ett antal år tillbaka. Säkerhetsfrågan har under senare
tid valts ut som en av sex prioriterade frågor. Riksidrottsförbundet har därför allokerat resurser samt intensifierat sitt arbete i frågan. Utredningen ger inte stöd för att
detta arbete tagit en annan riktning i samband med att Björn Eriksson valdes till styrelseordförande.
I sin egenskap av ledamot i och ordförande för Riksidrottsförbundets styrelse har
Björn Eriksson varit engagerad i att utveckla Riksidrottsförbundets arbete med säkerhetsfrågor på en strategisk nivå. I denna sistnämnda roll har han bland annat
skrivit under Riksidrottsförbundets överenskommelse med Polisen från 2018, varit
kontaktperson i förhållande till myndigheter och andra intressenter samt varit aktiv i
mediala sammanhang. Björn Eriksson har, enligt vad som framkommit i utredningen, inte varit inblandad i operativa säkerhetsfrågor och han har inte heller styrt
det pågående arbetet kring säkerhetsfrågorna inom vare sig Riksidrottsförbundet,
Polisen eller någon annan myndighet.
Mot bakgrund av att utredningen visar att Björn Eriksson inte har agerat på ett sätt
som har påverkat hur Riksidrottsförbundets eller Polisens arbete kring idrottsrelaterade säkerhetsfrågor har bedrivits på en operativ nivå, finns det inte någon grund för
påståendet att Björn Eriksson har utnyttjat sina uppdrag på ett sätt som otillbörligt
gynnat privata säkerhetsföretag eller honom själv på bekostnad av idrottens bästa.
Den oberoende utredningens slutsats, baserat på vad som redogjorts för ovan, är att
Björn Eriksson inte har agerat på ett sätt som resulterat i negativa effekter på idrottens intressen.

_________________________
Bo Berndtsson
Setterwalls Advokatbyrå AB
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