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PUBLICERINGSDATUM
2014-12-04 och framåt. Fortfarande under publicering

VAR PUBLICERADES JOBBET?

BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT
Västsveriges största idrottsförening utreds för grovt bedrägeri efter GP-avslöjande.
Strax före jul gjorde polis husrannsakan hemma hos ledande personer i Göteborgs största idrottsföreningen
Qviding FIF. Även kansliet i den välrenommerade division 1-klubben genomsöktes. Detta sedan åklagare inlett en
förundersökning avseende grovt bedrägeri.
Riksidrottsförbundet har parallellt inlett en fullskalig granskning av föreningens räkenskaper och
närvarorapportering och även Göteborgs stad bedriver en granskning. Två	
  styrelseledamöter, båda med ansvar
för värdegrundsfrågor, har valt att ställa sina platser i styrelsen till förfogande efter GP:s avslöjande och
föreningen tvingades ställa in alla ansökningar om nya aktivitetsbidrag på	
  grund av utredningen. Föreningen har
de senaste åren fått mest aktivitetsstöd av alla idrottsföreningar i Västsverige och var, fram till GP:s avslöjande en
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av landets tio största mottagare av statligt aktivitetsstöd. Under den tvåårsperiod som nu utreds och ifrågasätts
utbetalda bidrag om drygt 3 miljoner kronor.
Samtidigt har vi kunnat visa att Idrott- och förenings kontroll av skattemedel för miljonbelopp varit i det närmaste
obefintlig.

PÅ	
  VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN?
Vi har visat att en av landet större idrottsföreningar systematiskt blåst upp sina ansökningar om bidrag
från stat och kommun. I båda fallen rör det sig om skattemedel. Det är en förening med mycket gott
renommé	
  som profilerat sig i värdegrundsfrågor och på	
  sin satsning på	
  breddidrott, men vi har kunnat
visa att det inom klubben samtidigt funnits en kultur där man fifflat till sig skattemedel genom att
överdriva närvaron för barn och unga – och låtit pengarna gå	
  till bland annat herrarnas A-lag.
Föreningen har använt de uppblåsta siffrorna för att visa att man är en framgångsklubb med stort
engagemang, men detta visar sig nu inte vara korrekt.
Vi har med öppna och dolda källor, tränares egna anteckningar från planen, planbokningar , matchdata
mm kartlagt den verkliga närvaron och jämfört denna med vad föreningen sökt för. Vi har kontaktat ett
mycket stort antal spelare och tränare för att kontrollera om ansökningarna stämmer.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Tips om att allt inte står rätt till i Qviding FIF har kommit lite då	
  och då. Det har bland annat rört turer kring att
föreningen fick en helt ny anläggning, Härlanda park, till större delen betald av kommunen. Under hösten krisade
ekonomin i föreningen trots att vi visste att de var den största bidragstagaren i staden och vi beslöt kort därpå	
  för
att gräva i klubben.
Vi har länge också	
  velat göra ett gräv inom sportens värld. Den berör många, har ofta stora delar finansiering av
skattemedel och ges en stor roll för samhällsutveckling.

1.

Vi begärde först ut alla underlag från Riksidrottsförbundet och idrott- och föreningsförvaltningen i
Göteborg avseende Qviding FIF och ytterligare fyra storklubbar i Göteborg. Dessa underlag var på	
  
aggregerad nivå, lag för lag, men vi lyckades med hjälp av anteckningar från tränare som noterat
närvaron vid sidan av plan, matchrapporter och planbokningar konstatera att föreningen kraftigt blåst
upp siffrorna för lagen. Vi kunde inte se motsvarande uppblåsta siffror hos de övriga fyra
storklubbarna som låg betydligt lägre i närvaro och sökta bidrag. Intervjuer med tränare visade att det
inte fanns något system för bidragsansökningarna som gjorde att den faktiska närvaron
rapporterades vidare till kansliet som gjorde själva ansökan.

2.

Under vår granskning begärde idrott- och föreningsförvaltningen in specificerade underlag från
föreningen, så	
  kallade närvarokort. De blev då allmänna handlingar som vi begärde ut. Genom att
ringa runt till ett stort antal spelare och tränare på	
  närvarokorten kunde vi konstatera att uppgifter
som låg till grund för ansökningar på	
  över en miljon kronor var falska. Unga spelare som för
längesedan slutat i klubben fördes upp som ytterst aktiva i sina respektive lag. Inställda matcher var
noterade som spelade och med dubbelt så	
  många närvarande som det faktiska antalet. Föreningen
hade också	
  fyllt i falska uppgifter om träningsläger, cuper och andra aktiviteter som aldrig ägt rum. I
några fall hade föreningen till och med fört upp ledare som aktiva utan att de var det.

3.

Intervjuer med de ansvariga, efter att de insett vad vi hade för material, visade att de brutit mot
reglerna. De medger att de hittat på	
  närvaro, men uppskattat en närvaro som är korrekt. De förnekar
därmed uppblåsta siffror. Men vi har kunnat visa att det inte stämmer. Vi kunde också	
  visa att hela
styrelsen informerats om att man sökt bidrag för miljonbelopp i strid med reglerna men att
föreningen därefter fortsatt med verksamheten.

4.

En kartläggning av föreningens ledning visade att en av de ledamöter som inte protesterade mot att
föreningen bröt mot reglerna var anställd av Riksidrottsförbundet, stationerad i Göteborg.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?
HANDLINGAR OCH DOKUMENT: Matchstatistik från Göteborgs fotbollförbund och Svenska
Fotbollförbundet, plan- och lokalbokningar hos Göteborgs stad samt Qviding FIF, närvarokort inlämnade
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som allmänna handlingar hos Idrott- och förening. Dessutom underlag för utbetalningar av lokalt samt
statligt aktivitetsstöd, årsredovisningar för de fem största fotbollsföreningarna i Göteborg.
INTERNT MATERIAL: Vi har också	
  haft tillgång till ett stort internt material från föreningen, anteckningar
från flera ledare i olika lag, rapporter till spelare och föräldrar om lagens utveckling vad gäller bland annat
närvaro och aktiva spelare. Ekonomiska rapporter.
INTERVJUER: Vi har uppskattningsvis kontaktat ett hundratal spelare och tränare under arbetets gång för
att kontrollera uppgifter i ansökningarna. Vi har intervjuat fotbollsledare, tjänstemän vid idrott- och
förening, Riksidrottsförbundet, Västsvenska idrottsförbundet och SISU Väst.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ	
  UNDER ARBETET?
Rädslan hos ledare och även föräldrar till spelare för att säga något som skadar klubben. Det är klubb
med stark social sammanhållning och med grundmurat rykte som Fair play-klubb samtidigt som man är
rädda för att förstöra en i grunden ”god”	
  verksamhet.
Annars har utlysande av extra val samt Sverigedemokraternas nedröstande av den rödgröna budgeten
varit det största problemet, då	
  avslöjandet kom i en viss medieskugga.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
En månad aktiv tid drygt

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Sportsverige är inte van vid att handskas med avslöjanden om oegentligheter inom den egna miljön Det
gäller sportreportrar, föreningsaktiva och supporters. Det märktes även här där mycket krut lades på	
  att
antingen bara titta bort eller ”skjuta budbäraren”.
Riksidrottsförbundet har varit stenhårda i sina uttalanden om föreningens sätt att söka sina bidrag på. De
inledde omedelbart en utredning av klubben. Trots viss medieskugga följdes avslöjandet upp av ett stort
antal medier och citerades även på	
  riksnivå.
I samband med att Daniel Olsson fick Publicistklubben i Västsveriges stora pris i december 2014
nämndes avslöjandet om Qviding FIF särskilt som exempel på	
  den typ av journalistik han belönades för.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Inte vad vi känner till.

TELEFON/E-POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
Daniel Olsson, 031-624757 och daniel.olsson@gp.se

GLÖM INTE: För att delta i tävlingen måste du också	
  betala
en anmälningsavgift på 250 kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880.
Betalningsmottagare är Föreningen grävande journalister. Märk talongen med det
arbetsnamn du valt åt ditt bidrag.	
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