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Tack för denna säsong! Tack för all
hjälp så att vi lyckats lösa programmet under säsongen trots att vi inte
har kunnat vara på plats. Lite speciellt
blir det ju att programmet inte tryckts.
Istället kommer vi att ta ed mycket av
texterna i årsboken som vi jobbar på
för fullt. Den kommer att vara klar
under början av 2021. För dig som
abonnerar på det tryckta programmet
kommer det ett bra erbjudande som
ersättning för det tryckta programmet. Mer info kommer skickas ut i ett
kommande mail men också på våra
sidor i de sociala medierna, Facebook
och Twitter. Beställning gör du i webshopen på vår hemsida www.bagspannaren.se

na göra att vi slipper spela tre matcher
på en vecka. Tills att vi ses igen och
vet mer hur det blir kan vi följa Silly
Season som redan satt igång trots att vi
inte spelat klart. Många spelare, Ring,
Walker, Karlström, Augustinsson och
troligen Ulvestad kommer att lämna
laget – det är alla spelare som spelat
regelbundet vilket kommer skapa stora förändringar i laget och truppen. In
ryktas att Elias Andersson från Sirius
ska ansluta till laget inom kort. Det
blir oavsett en tuff uppgift för Bosse
Andersson och tränarna att ersätta
dessa namn.
Tack till alla spelare som lämnar och
till de som är kvar, vi ses snart igen!

Under denna pandemidrabbade säsong har vi förutom att vi tvingats till
tomma läktare även haft ett tightare
spelschema och inte minst att vi fortfarande spelar allsvenskan trots att det
idag är andra advent. Vi vet fortfarande inte om hur säsongen 2021 ser ut
men planeringen bör åtminstone kun-
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Inför matchen
Truppstatus
– Aslak Witry, Alexander Abrahamsson;
Jonathan Ring, Melker Jonsson och
Erik Berg är de spelare som inte är
utagningsbara
enligt
Djurgårdens
naprapat Christian Andersson.
Kim Bergstrand inför matchen:
–– Vi har en teoretisk chans på
Europaspelet och den ska vi försöka ta. Vi
ska inte behöva ångra oss att vi missade
den om de övriga resultaten skulle gå vår
väg. Men med tanke på hur lång säsongen
har varit och att vi torskade sist tycker jag

att humöret är gott i laget. Alla vill avsluta
på ett värdigt sätt, säger Kim som även får
se ett antal spelare göra sin sannolikt sista
match i DIF.
– Det är ju alltid lite sorgligt men alla
som är i den här branschen är vana vid att
det händer saker, snarare var det väldigt
ovanligt att få ha det som under förra året
där vi var ganska intakta, det är ju sällan
som man byter så lite spelare under ett år.
Men det är självklart tråkigt att behöva
ta avsked av människor man jobbat
ihop med, så jag hoppas att vi avslutar
tillsammans på ett bra sätt.

Kim Bergstrand om Varberg
–– Varberg är lite spännande, de har
vunnit tre raka och gjort väldigt mycket
mål. Man ser att axlarna har åkt ner på
dem och de spelar frejdigt, för att använda
ett gammaldags uttryck. Mycket fart och
fläkt och det går väldigt snabbt för dem
i deras spel, säger Kim som dock slipper
målfarlige Astrit Selmani som är avstängd
inför söndagen.
– Han har ju varit i hyfsad målform får man

säga. Fantastiskt bra att göra så mycket mål
i ett lag som inte är ett topplag, så det är
imponerande och ingen nackdel för oss att
han inte är med på söndag. Men jag tycker
att Varberg som helhet imponerar utifrån
deras förutsättningar som nykomling. De
har klarat kontraktet i god tid och gjort en
stark resa så det krävs en stark prestation
av oss på söndag.
DIF.SE

DIF-Panelen

DIF-panelen är inte med i dagens och årets sista program, däremot sammanfattar vi säsongen i en special-panel där vi filmar och lägger upp på Bågspännarens nystartade Youtubekanal.
Följ oss på Facebook och på Twitter för att få informationen om när panelen
släpps.
Även en tryckt version kommer troligtvis i årsboken som blir klar under början
av 2021

Tack alla panelmedlemmar och läsare för att ni följt oss under detta underliga fotbollsår. Förhoppnings får vi chansen att ses på matcher under
nästa år. Oavsett så kommer panelen tillbaka i någon form. Om det är
uppskattat med en filmad panel så blir det fler sessioner under nästa år.
Om du är intresserad att vara med i panelen under 2021 skicka ett meddelande till info@bagspannaren.se eller via de sociala medierna
STEFAN ERLANDSSON

KLICKA PÅ LOGOTYPEN FÖR ATT KOMMA TILL BÅGSPÄNNARENS SIDOR

Ingen fotbollsjournalist är i närheten vad gäller pokalsamlande
och utmärkelser de senaste tio åren. Inte många sportjournalister
har förmågan att förmedla berättelser med en sådan historisk och
sociologisk skärpa.
Det är en till synes avslappnad Erik Niva som välkomnar mig in.
– Var vill du sitta, vardagsrummet eller i köket? Vill du ha kaffe?
Lägenheten är smakfullt inredd med konst och böcker. En våning
upp sitter hans fru och arbetar.
Hur mår fotbollen detta pandemiår?
– Den mår givetvis ganska uselt. Den befinner sig i ett väldigt
kritiskt tillstånd och det är skarpt läge. Det är väldigt svårt att se
vart det tar vägen här ifrån. Men vi kommer behöva hantera år
2020 långt fram i fotbollsframtiden, det är jag helt övertygad om.
Det kommer inte vara som vanligt 1 januari eller för den delen
om ett år. Det här kommer vara en situation som får konsekvenser över en mycket lång tid.
– Den sorgliga sanningen är att långt ifrån alla aktörer kommer
överleva. Vi kommer förlora fotbollsföreningar, fotbollsintresse
och vi kommer tyvärr behöva förhålla oss till det faktum att vi
kommer tappa en hel del av den kulturella relevansen som under
lång tid har burit fotbollsrörelsen framåt.

Intervju
Erik Niva

Intervju

Det är en fredag i början av oktober. Djurgården har åkt ut mot
Cluj i Europa League och även hunnit med att få pisk av IFK
Norrköping. Klockan är strax efter lunch och jag traskar genom
ett sömnigt Gröndal fulladdad med frågor. I ett lägenhetskomplex
beläget precis vid den vackra Mälaren, ringer jag på dörren hos
Erik Niva.

Hur ser krisen ut för svenska klubbar
och Allsvenskan?
– Jag befarar att vi kommer vara väldigt sårbara. Mycket eftersom svensk
fotboll egentligen aldrig lyckats bygga
upp någon stabil ekonomiska bas att
stå på. Bortsett från Malmö FF har
alla svenska elitföreningar hela vägen
ned till Superettan alltid balanserat
på en tunn ekonomisk lina. Det krävs
inte mycket för att budgetar ska falla,
eller för årsbokslut ska vara omöjliga
att rädda. Det kommer givetvis behövas statligt stöd om föreningarna ska
överleva.
– Jag tror att många med rätta utgår
från att det finns ett stort folkligt stöd,
ett stort ideellt engagemang där folk är
beredda att göra väldigt väldigt mycket. Det kommer svensk fotboll ha stor
nytta av men det kommer inte räcka
om vi ska ha möjlighet att få med oss
de allra flesta elitklubbar och för den
delen våra breddföreningar över till
andra sidan pandemin. Då kommer

det behövas mycket mer omfattande
statligt stöd än vad som presenterats
hittills.
Både Norrköping och AIK har satsat
ganska rejält under säsongen. Finns
det en naivitet bland både fans och
klubbar om hur allvarligt läge detta
är?
– Ja det gör det väl. Det finns absolut
också en invändning som går ut på
att många klubbar nog utgick ifrån
en förhoppning om att det här ganska snabbt skulle blåsa över. Utifrån
det satte en del klubbar en arbetsordning där man körde på rätt mycket
som vanligt. Men det ska sägas att det
sedan i april har tagits dåliga beslut
i hela samhället. Det berodde på att
folk hade dåligt beslutsunderlag. Vi
har inte varit med om något liknande
förut och kan inte jämföra. Jag tycker
det är begripligt att det togs förhastade
beslut som visade sig vara felaktiga.
Vad har du för tankar kring den
svenska läktarkulturens framtid med
anledning av pandemin, kan det exempelvis bli mindre folk som går på
fotboll i framtiden?
– Det är klart att det kan bli på det
sättet. Jag hoppas av hela mitt hjärta
att det inte blir så. Men som jag uppfattar läget nu, och jag måste betona
att det här inte är några vetenskapligt
underbyggda teorimodeller som jag
kommer med. Men som jag uppfattar
läget nu så finns det ingenting som tyder på att vi har fulla arenor igen när
den allsvenska säsongen börjar 2021.

– Nästa säsong kommer också påverkas av detta. Och är det så att vi hamnar
i en situation där det gått ett år, två år
eller kanske till och med tre år utan att
läktarna har fungerat som de brukade
göra har även folks beteendemönster
förändrats. Det kanske slår hårdare
mot långsidan än mot kortsidan men
pratar vi om en period på flera år ja då
är folk i en annan fas i sina liv, det är
barn som har växt upp, det är andra
aktiviteter, andra behov, det är en helt
ny karta. Att då förutsätta att folk som
2019 gick på Allsvensk fotboll bara ska
fortsätta med detta 2022 är också att
förutsätta för mycket.
Vi lämnar Covid-19 och går vidare.
– Ja det är svårt att vara inspirerande
och optimistisk när vi pratar om detta.
Det är mina gissningar, det finns andra
som har andra gissningar och andra
som har bättre gissningar.
Det finns en levande konflikt mellan
det svenska supporterkollektivet och
polisen, inte minst på grund av den så
kallade villkorstrappan. Hur ser du
på denna konflikts framtid?
– Det är jättesvårt att säga. I och med
situationen vi befinner oss i detta år har
konflikten försvunnit ur det kollektiva
medvetandet och ärligt talat ganska
mycket ur mitt eget medvetande för
att det funnits ett ännu mer kraftfullt
och existentiellt hot som legat närmare. Men som jag uppfattar det har
det inte förändrats under 2020. Vi står
väl rätt mycket kvar vid samma punkt
som under förra året. Den punkten

bestod mest av en helt oresonlig polismyndighet som verkade vara fullständigt ovillig att vare sig tänka om eller
lyssna på andra synpunkter och åsikter. Det är väldigt allvarligt, förstås inte
lika allvarligt som att stå i en Coronapandemi men det är extremt bekymmersamt just för att det är svårt att se
en bra väg bort från den punkt där vi
nu befinner oss. Så länge polisen väljer
den här oresonligt kompromisslösa
hållningen kommer dåliga saker att
ske. Jag är orolig för hur det ska utvecklas.
Hur ser du på den svenska läktarkulturens utveckling under de senaste 20
åren?
– I princip allt som var bra med läktarkulturen för tjugo år sedan har
vi behållit. Men den är mycket mer
inkluderande, tillåtande och ansvarstagande idag.
Kan du ge ett exempel?
– Att det idag, från läktarkulturens håll,
går att föra en faktabaserad diskussion
med polisen och ha rätt. Det är smått
häpnadsväckande att vi nått så långt
i läktarkulturens mognad att det inte
längre är så att de som representerar
läktarkulturen är obstinata gaphalsar
utan täckning för det dem säger. Idag
har vi representanter som med fog
kan hänvisa till tolerans, inkludering,
mångfald och ömsesidig förståelse. I
diskussion med polismyndigheten är
det läktarkulturens företrädare som är
den vuxne i rummet.

Intervju
Erik Niva

Med ett perspektiv på 50 år bakåt, är
detta den värsta krisen som fotbollen
genomgått?
– Absolut. Det här är den mest problematiska period som fotbollen har
mött. Det är så vitt jag kan bedöma inget som kan jämföras med fall vi inte
skruvar klockan ända tillbaks till andra världskriget. Jag är väl medveten
om att fotboll inte är samhällets första
prioritering, men ifall vi nu tillåter oss
att prata om fotbollen specifikt så är
det här vi befinner oss.

Hur skulle du definiera den moderna
fotbollen?
– Det är en fotboll där hönan och ägget har bytt plats. Det har alltid funnits pengar inom fotbollen. Men länge
var det så att om du hade en fotbollsklubb med fungerande verksamhet,
med skickliga tränare som utbildade
bra spelare som gav bra framgångsrik
fotboll, gav världen dig en ekonomisk
vinst i slutändan. Men idag så börjar
man i andra änden. Idag genererar
pengar framgångsrik fotboll. Du börjar med att säkra intäktsströmmen,
dom som lyckas bäst med det är dom
som i slutändan får ihop ett skickligt
fotbollslag. Pengarna var ett utslag av
fotbollen förr medan det idag är en
förutsättning för det.
Jag tänker att svensk fotboll står inför tre stora hot: Den moderna fotbollen med sin kommersialism där
supporterskapet ska bytas ut mot en
passiv konsumentroll, pandemin med
allt vad det innebär och för det tredje
polismyndigheten som motarbetar
den aktiva läktarkulturen.
– Ja det tror jag är ganska giltigt att tala
om. De tre fronterna måste alla mötas
med kraft, enighet och klara huvuden.

Man pratar ofta om att den svenska
ligan ligger långt ifrån många ligor
på kontinenten. Vi är lågt rankade
och har inte den ekonomin som många andra ligor och klubbar har. Men
finns det något sunt med detta?
– Det finns något väldigt sunt med att
svensk fotboll resignerar inför faktumet att det inte går att titta på Premier
League för att få någon förebild för hur
vår fotboll ska utvecklas. Det gäller
precis allt från arena-arrangemang till
den faktiska fotbollen. Vi ska inte brys
oss så mycket om vad som händer i
Premier League eller i serie A utan vi
måste fundera på hur vi står oss i jämförelse med den norska eller danska
ligan.
– Om vi bara pratar sportslig slagkraft och inte läktarkultur så måste jag
erkänna att jag är förstummad över
hur uselt det har varit detta år. Jag har
under ganska lång tid haft uppfattningen att vi är på väg framåt och att vi
borde kunna avancera ganska snabbt
och kraftfullt i konkurrensen. Det är
mest för att det finns så många jämnstora fotbollsländer i Europa som står
på ruinens brant och det här långt före
pandemin. Hela öst är så dysfunktionellt så att det liknar ingenting. Det
finns ingen struktur, organisation eller
pengar i Slovakien, Tjeckien, Ukraina
eller Serbien längre. Vi borde få fram
bättre lag än dem men av någon jävla
anledning har 2020 varit ett stort steg
tillbaka. Jag tittade på de internationella matcherna med stor nyfikenhet och jag blev väldigt besviken när

jag såg Djurgården knappt ens försöka
mot Ferencvaros.
– Vi är 23:e bästa ligan typ, vi borde
vara topp 15 utan större problem, men
istället känns det som att vi går bakåt.
Hur ligger svensk fotboll till vad
gäller träningsmängd, kunskap och
hjälpmedel?
– Jag har inte jättebra koll, min bild är
någonstans att vi inte ligger långt efter
vad gäller ”Know how”. Vi är alltjämt
flitiga studenter av vår omvärld. Sverige har väl alltid varit ”early adapters”. Vi är snabba på att kopiera eller
göra det till något eget och i många
fall göra det bättre. Det är någonting
som jag inte får ihop när det gäller
svensk fotboll. Vi vet vad som händer
ute i världen, vi känner till alla rön om
träningsperiodisering, våra tränare är
väl förkovrade och så vidare. Vi tränar
inte så mycket mindre eller annorlunda men vi får ut mindre fotboll. Förr
besegrade vi bättre lag på organisation, struktur och fysik. Det är snarare
så att omvärlden kommit i kapp oss
och sett vad vi kan göra med ett rakt
4-4-2, press, stöd och zonförsvar.
– Jag tror också mycket handlar om att
vi producerar väldigt få tränare. Kolla
på hur bra ett land presterar och sedan
på hur många utbildade tränare de
har, då hittar du en korrelation. Under
de åren Spanien blev både Europaoch världsmästare utbildade Spanien
15 gånger fler tränare än England. Det
säger väldigt mycket.

En fråga som jag grunnat lite på när
jag följt Djurgården på nära håll är
träningsmängden. Det är fint att
höra spelarna förklara att proffslivet
går att kombinera väldigt bra med
att vara pappa. Man är på Kaknäs
vid klockan 8, äter frukost, stretchar,
tränar två timmar och sedan är man
hemma vid lunch. Tränar vi mindre
hårt än i andra ligor?
– Det är inte min bild. Jag hör inte särskilt ofta att spelare kommer ut i Europa och chockas av träningen. Snarare är det nog skillnaden mellan att
man ser fotbollen som en del av sitt liv
och att fotbollen är precis allt. För killen som kommer från Elfenbenskusten
eller Nordmakedonien existerar bara
fotboll. Jag tror det kan vara jäkligt krävande för många svenska spelare att få
in detta ”mindsetet”, att nu är det bara
fotbollen som gäller i tillvaron. Om
du har tio danska spelare så lyckas sex
av dem i proffslivet ute i Europa. För
svensk del lyckas bara tre. Det finns
någon slags skillnad vad gäller attityd
och att miljön i de danska klubbarna
är lite mer proffsförberedande. Det är
nog mer harmoniskt och sundare att
skrota runt på Kaknäs än att göra det i
Midtjylland eller FC Köpenhamn.

Intervju
Erik Niva

– Sedan är rasismen mer eller mindre
utrotad från läktaren. Sexismen märks
väl lite mer men det har gått i betydligt
bättre riktning.

– Ja det tror jag absolut. Det är mer
hierarkiskt och mer äta eller ätas. Det
är definitivt en del av att du ska leva
ett liv som enbart består av fotboll. Det
kan nog vara tuffare och svårare än
vad du tänker dig.
– Om du tittar på många spelare som
gått långt i sina karriärer och kollar på
vad som gjorde att de drog ifrån sina
jämnåriga lagkamrater när de var 23
år, då ser du att de gjorde något mer
efter träningen. Det kan vara att de
stod och nötte frisparkar själva, lärde
sig köra yoga för att minska skadebenägenheten. Det är ofta så att om du
ska på en nivå till så finns det mycket
att göra av de där extra timmarna.
Möjligheterna för svenska lag att
kvalificera sig i de Europeiska cuperna kommer förändras framöver. Vad
kommer Europa Conference League
innebära för svensk del?
– Jag har i ärlighetens namn inte så bra
koll på vad som är i görningen. Men
min bild är den som jag tror att Bosse
Andersson också har: att det kommer
bli matcher mot mindre karismatiskt
motstånd som lockar färre åskådare
och mindre prispengar. I grund och
botten mest bara dåligt, sen kan det

finnas en sportslig uppsida att det här
är en turnering där svenska lag kan gå
riktigt långt. Men jag befarar att den
uppsidan kommer väga mindre än
nackdelen.
Idén om föreningsdemokratin och
51-procentsregeln står stark i svensk
fotboll, men hur länge till tror du?
– Jag tror att det är tydligt för de flesta
vad man vinner på 51-procentrörelsen och vad man förlorar utan den.
Drömmen om att det ska komma en
mecenat eller investerare och satsa
två miljarder kronor i Örebro SK utan
motkrav är inte så levande. Det är ingen som tror på det scenariot. Och då
blir nedsidan för stor för att det ska gå
och driva frågan på ett trovärdigt sätt.
Men om man tänker sig en framtid
utan 51-procentsregeln så har jag svårt
att se en svensk fotboll som liknar Premier League, där en massa stater från
Mellanöstern eller oljemiljarder från
Texas investerar miljard efter miljard.
Har vi kvar ståplats i Allsvenskan
2030?
– Jag ser inga argument emot ståplats.
Som ideologisk fråga ser jag ingen
sådan diskussion men som faktisk
realitet så ser jag ju polisens villkorstrappa som ett argument emot ståplats. Det vore idiotiskt att inte ha ståplats. Snarare ser man en rörelse för att
få tillbaka ståplats i brittisk fotboll.

Vi är väldigt många som befarar VAR
i Allsvenskan inom en snar framtid.
På Djurgårdens årsmöte togs nyligen
ett beslut för att verka emot ett införande av VAR. Vad tänker du om
VAR i Allsvenskan?
– Jag tror det dröjer för nu har man
en pandemi att tänka på. Men om
den kommer hoppas jag att den är väl
fungerande. Jag är stockkonservativ
när det kommer till fotboll. Men när
det gäller teknologiska domarhjälpmedel så har jag ansett att fotbollen
blivit för snabb, för smutsig och för
svårdömd. De första åren med VAR i
England har tyvärr visat sig funka jävligt illa, den har gjort jättemycket negativt för min egen fotbollsupplevelse.
Som den fungerar nu hade jag gärna
sett att den inte införts. Men jag tror
inte att klockan kommer vridas tillbaka. Man får hoppas att den kommer
fungera bättre framöver. Kamerorna
kommer komma till Sverige. Men alla
måste inse att fotbollens rytm inte kan
raderas där varje situation ska kameragranskas, för då är spelet slut. Det
måste dras gränser för vilka situationer som ska granskas.
Vilka svenska lag harmonierar bäst
med den moderna fotbollens utveckling?
– Haha det där får du precisera!
Nä men jag tänker på kommersialiseringen och ägandeformerna.
– Jag tycker, trots att det finns mörka

moln på himlen, att svensk fotboll befann sig på en rätt bra plats före pandemin. Den svenska elitfotbollen är
rätt sund på det stora hela. Våra lag är
inte bäst i Europa men det är inte det
viktigaste. Våra klubbar berör många
människor på ett inkluderande sätt.
– Ett tydligt exempel är Hammarby.
Det är klart att det finns många saker
att slå i huvudet på Hammarby. Väck
Kenta igen, ruska om honom efter festen 2001 på Medborgarplatsen och visa
honom klubben idag. Ja då har vi en
ny och delad arena med Djurgården,
plastgräs, Zlatan som ägare och dessutom några amerikanska riskkapitalister och högerextrema som är inne och
styr och ställer. Kenta skulle ju vända
sig i graven med sin slokhatt. Men du
får samtidigt erkänna att Hammarbygratisbiljetter eller ej- har 25 000 på
sina matcher. Att de betyder saker för
folk i framförallt Söderort, att de fortfarande går att knalla ned på Årsta
precis som det gör på Kaknäs, att man
känner sig välkommen och delaktig.
Så jag tycker egentligen att dom precis som alla andra svenska klubbar
har hittat en fungerande balans i hela
den här utvecklingen. På det stora hela
har kursen funkat. Klubbarna betyder
fortfarande saker för människorna i
städerna där de kommer ifrån. Och
det är för mig det viktigaste måttet på
en fotbollsklubbs relevans.

Intervju
Erik Niva

Min fördom om danska förhållanden
i jämförelse med svenska är att det
är mer macho, en mer traditionellt
manlig miljö. Kan det påverka hur
spelarna förbereds inför proffslivet
ute i världen?

– Vet inte om det går att göra någon
sådan rangordning. Men jag tycker vi
kan prata om en generell förbättring.
För 20 år sedan var den genomsnittlige
sportjournalisten enbart intresserad
av det som hände på gräsplanen, vilka
som vann, att det var härlig stämning
och trist med de jävla bengalerna. Idag
tror jag de flesta sportjournalister har
en förståelse för läktarkulturens värde
och betydelse.
Jag tänker på Tutto Balutto-killarna.
Det råder ingen tvekan om att de har
en passion för fotbollen. Men de pratar å andra sidan sig varma om PSG.
Jag kan inte förstå det, hur man sitter
och romantiserar något så tragiskt.
– Ja fast det är svårt det där. Jag romantiserar förvisso inte PSG, utan
hoppas att de förlorar alla matcher de
spelar. Men jag vill fortfarande titta på
matchen.
– Ifall man har den fotbollsideologiska
syn som jag har så är det fullt giltigt
att fråga sig varför man inte bara slutar titta på Premier League eller på
Champions League. Men när jag tittar
på idrott så kommer jag någonstans
vilja se de skickligaste utövarna. För
mig räcker det inte att bara gå ned till
Gröndals bollplan och kolla på division
tre. Jag vill se fotbollen på sin högsta
nivå. Det funkade inte för mig att växa

upp i Malmberget och bara titta på
Malmberget AIF, jag ville också åka ut
i världen och kolla på bra fotboll. Och
även om jag föraktar den verksamhet som en Champions League-klubb
bedriver så vill jag fortfarande se deras
representationslag spela fotboll.
Om du fått leka Championship manager med Djurgården i två år, vad
hade du gjort?
– Då hade jag velat sätta verksamheten
utifrån någon form av eget ideal. Mitt
ideal i svensk klubblagsfotboll är att
jag vill ha ett A-lag med ett stort inslag av egna produkter. Min bild av
Djurgården är att man får fram väldigt få egna produkter. Det är Oscar
Pettersson och sen Mattias Jonssons
grabb som jag knappt sett spela, sen är
det ju inte så värst mycket mer och har
inte heller varit det på rätt många år*.
– Så jag hade lagt ner mycket tid, energi och pengar för att förändra ungdomsverksamheten på ett sätt som genererade A-lagsduglig talang därifrån.
Jag vill skapa ett lag som reflekterar
stället där klubben kommer ifrån. Det
är också bra med unga spelare för de
är formbara och orkar spela en högintensitetsfotboll för det vill jag också
göra. Jag vill inte ha några järnkaminer som kör fys med Putte Carlsson i 10
år för att tackla ner de andra, jag vill ha
hög intensitet i spelet och det tror jag
också är utslagsgivande i Allsvenskan.
Det är det jag hade försökt att göra,
skapa en ungdomsverksamhet av egna

spelare som spelar fotboll i 300 knyck
och därefter spetsvärva utifrån behov
och hur mycket pengar som återstod.
– Det behöver inte ta så lång tid heller.
Det är inte så jävla långt ifrån det som
Aik försökte att göra i somras och Aik
har i mina ögon väldigt stor rätt att
vara stolta över sin ungdomsverksamhet och det faktum att den genererar
så mycket till A-laget. Nu tog väl Norling det till sin extrema spets. Det hade
jag också kunnat göra och nu gick det
inte bara knackigt utan dåligt men
utifrån kan jag känna att ”men va fan
värdesätt det ni har och det som ger er
en identitet”. Jag tror inte att de hade
åkt ur ändå utan de hade kanske slutat
åtta eller nia och att göra det med den
modellen hade jag kunnat tycka var
ett okej pris att pröjsa, men de blev ju
livrädda för att faktiskt åka ur.
Vad tycker du karaktäriserar
Djurgården som klubb 2020?
– Rubriken på Djurgårdens säsong för
mig är ”Kampen mot sig själv” för ett
lag som överpresterade så hejdlöst mot
sig själva förra året. Kravbilden och
förväntningarna förändras ju såklart.
Jag tycker ju att Djurgårdens säsong i
stort har varit okej och jag tror att jag
uppfattar Djurgårdens säsong lite bättre än vad Djurgårdens supportrar gör.
– Att ni vann guld förra året med det
materialet är så osannolikt och det är
ju ett sånt toppbetyg till både tränare
och spelartrupp men att prestera lika

bra andra året var ju inte rimligt eller
realistiskt och utvärderingen färgas ju
av framgångarna 2019. Jag tycker att
Djurgården ligger ganska jämnt i prestation kontra spelarmaterial.
– Det var visserligen ingen bra insats
mot Ferencvaros men sedan gick de
hela vägen och då får man kanske omvärdera det lite grann. Sen är väl frågan just, har ni rätt att vara besvikna
på att inte spelartruppen blev bättre?
Att ni inte investerade mer, att ni inte
rekryterade på ett annat sätt och att
Champions League-satsningen inte
fick en annan form? Det är möjligt och
mer en rättmätig besvikelse än att de
11 på planen inte vunnit 10 fler matcher. Det finns såklart de som tycker att
man kunde ha satt sprätt på Danielson-miljonerna men jag vet inte heller
svaret men jag tycker att det är giltigt
att ställa frågan än att stå och skrika på
Thomas Lagerlöf för att ni inte vinner
guld med det här laget.
– I Europa gör man en godkänd insats sett över hela kvalet men det är
synd att man inte ens deltog i matchen
mot Ferencvaros. Sen kan jag tycka
att svenska lag är för dåliga på att anpassa sig till domarna ute i Europa.
Det är inte en nivå i Europa utan det
kan svaja. En domare kommer från
Belarus med en nivå och en annan
från Spanien med en helt annat. Men
svenska lag är dåliga på att känna efter
10 minuter att ”ok, idag är det det här
som gäller” och anpassa sig därefter.
Till exempel så kan ett rumänskt lag

Intervju
Erik Niva

Vilka svenska sportjournalister
omhuldar den moderna fotbollens
värden allra mest?

Intervju
känna efter att ”jaha, är det en sån här
domarnivå idag. All right, då tar vi oss
de här friheterna” och det tycker jag
inte att svenska lag är kapabla till.
Du intresserar dig ofta för spelares
lifestorys och bakgrund. Är det någon
spelare i DIF som du är särskilt nyfiken på eller tycker är intressant?
– Jag har känt lite att jag har underrapporterat om Djurgården på sista åren
och det beror ju delvis på det här att
jag har lättare att intressera mig för
Robin Quaisson från Akalla än Jacob
Une-Larsson från Äppelviken. Det är
sociologiskt intressant att det nu finns
en generation av Une-Larsson och Augustinsson, spelare som kommer från
oerhört resursstarka miljöer och det är
på sitt sätt lika intressant som att komma från resurssvaga miljöer men jag
har ändå haft svårt att riktigt få grepp
om dem. Jag skrev ett reportage om
Jesper Karlström i början på säsongen
men det var mest för att det hade hänt
så mycket kring hans prestationer och
status så att bara den helomvändningen var spännande.

– Radetinac är jag nyfiken på. Han är
ju från det Bosniska Serbien och det
vet man knappt att det existerar men
det finns ju en liten del av Serbien,
långt ner i den södra delen av landet,
som är den lilla, lilla delen av Serbien
där det finns en stor bosnisk-muslimsk
närvaro. Jag är rätt säker på att Haris
är därifrån och att han då har växt upp
i en turbulent del av världen i en turbulent tid av historien. Bara sen hur
han kom till Sverige och hur det kom
sig att han började att spela fotboll här
är jag nyfiken på för jag har förstått det
som att hans farsa hamnade här och
att Haris kom hit för att hälsa på och
spelade boll på vinst och förlust. Så det
känns som en spännande livsresa och
där landar jag nog.

Vad är din uppfattning om Bosse
Andersson? Är han landets bästa
sportchef?
– Min uppfattning skiljer sig ju inte
från den som alla andra har. Att det är
en oerhörd jävla fixare och trixare som
är unik i sitt slag och som har gjort
mer för Djurgården än förmodligen
någon annan människa i modern tid.
Sen så har ju alla arbetssätt och alla
personligheter sina styrkor och brister
så är det väl med Bosse också.
– Det hade nog varit svårt att hitta en
stor allsvensk klubb idag som från noll
hade fått för sig att välja Bosse i sin
headhunting-process. Han hade kanske inte fyllt upp emot headhuntingkontorets kravbild. Inte bara att han är
old school utan att han är just Bosse.
Han går ju mer på instinkt är på akademisk utbildning och det tror jag att
han är okej med att jag säger. Det är väl
inte så näringslivet funkar särskilt ofta
idag. Jag tror inte att han är den siste i
sitt slag men han är ensam i sitt slag.

Hur placerar sig DIF i tabellen 2020?
– Fyra.
Är DIF ett topplag de nästkommande
tre säsongerna?
– Inte ifall den här spelartruppen är
den trupp som ni ska fortsätta att ha
men om jag uppfattar era bokslut rätt
så såg det ju väldigt gynnsamt ut, i alla
fall före pandemin. I den ekonomiska
konkurrensen så inbillar jag mig att ni
borde stå er rätt bra och gör man det
så har man alla förutsättningar för att
bygga trupp. Så jag tycker att klubben
verkar rustad för att skaffa sig ett topplag men jag tror inte att spelartruppen idag egentligen utgör något guldlag. Det var som sagt helt orimligt att
de utgjorde det i fjol och sen har det
hänt litegrann men det är fortfarande
samma kärna.
OLLE ERIKSSON
Twitter: Olle DIF Eriksson @GudMot

djurgardsfamiljen.se
Fotnot: Intervjun gjordes i oktober innan
Mitku och Tagesson debuterat.

I morgonmåndag (7 dec) lottas grupperna i Svenska *
cupen för såväl damer som herrar.
Totalt 48 klubbar (16+32) från Trelleborg i söder till
Skellefteå i norr ska in i gruppspelen
Lottningen sänds direkt på Fotbollskanalen klockan
19.30.
Alla Allsvenska lag är vidare förutom dagens motståndare Varberg och från de lägre divisionerna är det IF Lödde
från division 3 med i lottingen efter att ha slagit ut Örgryte i andra
omgången
Svenska cupen allsvenska lag
30 sept
Angered (III) – Häcken
Astrio (III) – Falkenberg
Stenungsund (II) – Elfsborg
Halmia (II) – Helsingborg
Assyriska BK (Frölunda) (II) – Mjällby
Oskarshamn (I) – Varberg
Husqvarna (II) – Göteborg
1 okt
Asarum (II) – Kalmar
Karlslund (I) – AIK
8 okt
Gottne (II) – Norrköping
15 okt
Nyköping (I) – Östersund
21 okt
Haninge (I) – Örebro
11 nov
BP (I) – Sirius
12 nov
Gute (II) – Hammarby
19 nov
Sollentuna (I) – DIF
25 nov
Lund (I) – Malmö

1-3
0-9
0-3
0-3
0-5
0-0, 5-3 STR
1-3
1-4
1-2
0-6
2-4
1-2
1-3
0-5
0-4
Malmö vidare utan att matchen
spelades pga Covid-19 smitta i Lund

Herrar
De 16 bästa klubbarna seedas efter
aktuell tabellplacering. Den allsvenska sluttabellen ligger till grund för
seedningen. Då Varbergs BoIS slogs
ut i andra omgången återstår 15
allsvenska klubbar samt vinnaren av
Superettan, Halmstads BK.
Den högst rankande klubben (Malmö
FF) och den lägst rankade klubben
(Halmstad) placeras i samma grupp.
Vidare paras 2 och 15 ihop, 3 och 14,
etc. Därmed finns det två klubbar i
varje grupp.
Övriga 16 klubbar lottas fritt in i de
åtta grupperna med förbehållet att
det inte får finnas två distriktsklubbar
– Sandvikens IF, Landskrona BoIS,
Oskarshamns AIK, IK Gauthiod, IF
Lödde – i samma grupp.
Andra omgångens två matcher som
ännu inte fått någon vinnare – Utsiktens BK-Norrby IF och Newroz FCUmeå FC – påverkar inte lottningen.
Nya datum kommer.

Damer
Efter tre omgångar i cupformat återstår 16 klubbar. Av årets tolv allsvenska klubbar har Piteå slagits ut (3-4
mot Morön BK). Vidare från Elitettan
är också Hammarby, Alingsås FC
United, Lidköpings FK samt division
1-laget Sundsvalls DFF, som nästa
säsong spelar i just Elitettan.
Innan seedning och lottning delas
klubbarna in i två geografiska grupper, norra och södra, med de åtta nordligaste respektive sydligaste lagen.
I varje geografisk zon seedas de två
högst placerade klubbarna från årets
allsvenska. I norr placeras Kif Örebro och Djurgården i var sin grupp. I
söder Göteborg och Rosengård.
Övriga tolv klubbar lottas sedan fritt
in i de fyra grupperna, givet sett till de
geografiska förutsättningarna.
Östgötaderbyt IFK Norrköping FKLinköpings FC har ännu inte spelats,
men påverkar inte seedningen/lottningen. Nytt datum kommer.

Speldatum för herrarnas gruppspel är
20-21 februari, 27-28 februari och 6-7
mars 2021. Gruppsegrarna går vidare
till kvartsfinal, som spelas 13-14 mars
med semifinal 20-21 mars.

Speldatum för damernas gruppspel är
13-14 mars, 20-21 mars, 27-28 mars
2021. Gruppsegrarna går vidare till
semifinal, som spelas 3-4 april. Finalen spelas 13 maj.

Datum för finalen är ej spikad.
Regerande cupmästare är IFK Göteborg.

Regerande mästare är Göteborg FC,
från säsongen 2018-19. Säsongen
2019-20 avbröts på grund av coronapandemin och fick ingen mästare.

Bildades 1925
2020 spelar man sin förstas säsong i högsta serien
2019: Tvåa, Superettan, Publiksnitt 18 969 (-4 695)
Hemmaarena: Varberg Energi Arena (4 500), tidigare
Påskbergsvallen
Publikrekord: 5 187 mot IFK Göteborg Säsongen
1937/38
Tränare: Bartosz Grzelak (Sedan 2018, tredje säsongen)
Största allsvenska seger: 4-0 borta mot Östersund
Största förlust: 0-2 (två ggr) och 1-3 (tre ggr) 2020
Truppförändningar 2020:

In: Gustav Norlin (Skövde AIK), William Kvist (Mjällby
AIF), Jon Birkfeldt (IK Frej Täby), Luke Le Roux (Supersport United), Tashreeq Matthews (Borussia Dortmund),
Monday Samuel (Thanh Hoa FC), Albin Winbo, Alexander Johansson (Tvååkers IF),
Robin Tranberg (Dalkurd FF), Axel Pettersson (IK Oddevold), Rasmus Cronvall (Varbergs GIF), Stojan Lukic (Örgryte IS), Sebastian Nanasi (Malmö FF)
Sommarfönstret IN: Gideon Mensah (Nordsjaelland, DK, lån), Junes Barny (Klubblös)
Robik Book (Örebro, lån), Liam Munther (Tvååker, lån avlutat)
Ut: Tobias Carlsson (BK Häcken), Robin Book (Örebro SK), Perparim Beqaj (Jönköpings
Södra), Philip Ljung, Axel Olsson (Ängelholms FF), Erik Zetterberg (FC Edmonton),
William Kvist (Landskrona BoIS), Axel Pettersson (Ljungskile SK), Vuk Lugonjic (IS
Halmia), Rebin Asaad (Torns IF)
Sommarfönstret: UT: William Kvist (Landskrona BoIS, lån avslutat), Sebastian Möller
(Ljungskile, lån)
Senaste resultaten - målskyttar Varberg inom parantes
VBoIS-Malmö		
3-2
(Ayer, Barny, Selmani)
Östersund - VBoIS
0-4
(Selmani 2, Barny, Tranberg)
BoIS-Hammarby
5-2
(Selmani 3, Book, Ejupi)
AIK - VBoIS		
1-0
Elfsborg - VBoIS
0-0
Senaste laguppställning (4-5-1)
29 november Varbergs BoIS - Malmö FF 3-2 (1-0)
A Strömberg
J Linder, G Mensah, H Zackrisson, A Fofana (90+2)
K Ayer (90+2), R Tranberg (76), E Sadiku, J Barney, T Matthews (76)
A Selmani (K) (90+2)
Ersättare
S Lukic (MV), R Cronvall (90+2), N Johansson (90+2), G Norlin,
L Munther (90+2), A Boman, (76), S Nansani (76)

Godkänt resultat första
Allsvenska säsongen
Varberg har under de senaste åren etablerat
sig i Superettan och i fjol tog man sin bästa
ligaplacering någonsin när man slutade tvåa
efter Mjällby i Superettan och blev då klara
för Allsvenskan för första gången under sin
nästan 100-åriga historia.
Det var nog inte många som på förhand hade
tippat att laget skulle klara sig bra i serien,
nykomlingar får det ofta svårt och därmed
inte heller experternas tips på sin sida. Men
Varberg har överträffat förväntningarna och
kommer att klara sig kvar i Allsvenskan för en
andra säsong i högsta serien.
Redan i premiären tog man en viktig seger
när man inledde mot Helsingborg på bortaplan. Helsingborg hade inte en chans och 3-0
till nykomlingarna gav första allsvenska poängen. Sedan spelade man 2-2 borta mot Malmö
efter att tagit ledningen i 75 min och därmed
vänt ett underläge men Malmö kvitterade innan matchen var slut. Sedan dess har man
spelat ganska jämt, vunnit en del, och förlorat
andra men utan att få en lång rad av förluster.
Dock hade man en liten svacka när man förlorade hemma mot Helsingborg och tog bara en

poäng mot ett Kalmar som haft det svårt. Att
man dessutom förlorade hemma mot Falkenberg kanske kändes som att man kunde riskera
den allsvenska platsen och med 24 omgångar
spelade var det ”bara” fem poäng ner till Helsingborg, som nu är alltså är klara för degradering. Men efter det har man bara förlorat mot
AIK borta och har i de tre senaste tre segrar,
varar 4-0 borta mot ett Östersund som sällan
förlorar hemma var mest imponerande och
också lagets störta seger i Allsvenskan i år och
därmed historiskt.
Bland spelarna sticker Astrit Selmati ut mest
så klart med sina 15 mål, varav fem på straffar. Han har också noterats för sex assist men
honom får vi inte se idag då han fick sin fjärde
varning i senaste matchen och är avstängd i sista omgången. Istället får vi se upp med Gustav
Norlin som gjort fem mål och spelat fram till
lika många. Laget har ganska stort bortfall pga
skador men i övrigt lär laget vara utan press
och kan spela ut på Tele2
STEFAN ERLANDSSON

Statistik från tidigare möten mellan Djurgårdens IF och Varbergs BoIS
Djurgårdens siffror först både hemma och borta

I den högsta serien
Allsvenskan

1

1 0

0

2-1

Senaste årens möten

HemmaBorta
2020				
2-1
BENGT EKSTEDT

Dagens Motståndare

Dagens Motståndare

Varbergs BoIS

Omgång 24
Falkenbergs FF - Örebro
2-1
IK Sirius FK - Östersund
2-3
Hammarby - Mjällby AIF
4-2
IF Elfsborg - Kalmar FF
3-1
AIK - IFK Göteborg
2-0
Varbergs BoIS FC - IFK Norrköping FK 1 - 3
19 oktober Djurgården - Malmö FF
3-2
Helsingborgs IF - BK Häcken
0-0

17 oktober
18 oktober

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

16
12
12
13
13
12
10
11
10
9
10
8
6
6
5
4

9
14
12
7
6
8
11
6
8
11
7
9
13
9
9
11

4
3
5
9
10
9
8
12
11
9
12
12
10
14
15
14

60-30
47-36
45-29
57-42
47-33
45-42
46-45
35-40
28-31
43-49
45-43
27-42
33-41
30-49
31-51
29-45

30
11
16
15
14
3
1
-5
-3
-6
2
-15
-8
-19
-20
-16

57
50
48
46
45
44
41
39
38
38
37
33
31
27
24
23

Omgång 25
BK Häcken - Mjällby AIF
Djurgården - IK Sirius FK
Kalmar FF - Falkenbergs FF
Östersund - Hammarby
Örebro - Helsingborgs IF
Malmö FF - IFK Göteborg
26 oktober IFK Norrköping FK - AIK
Varbergs BoIS FC - IF Elfsborg
24 oktober
25 oktober

Omgång 26
IK Sirius FK - Kalmar FF
IF Elfsborg - IFK Norrköping FK
Mjällby AIF - Östersund
Hammarby - BK Häcken
IFK Göteborg - Örebro
Falkenbergs FF - Djurgården
2 november AIK - Varbergs BoIS FC
Helsingborgs IF - Malmö FF
1 november

Omgång 28
IF Elfsborg - Helsingborgs IF
Kalmar FF - Djurgården
AIK - Örebro
Hammarby - Malmö FF
Östersund - Varbergs BoIS FC
23 november IK Sirius FK - Mjällby AIF
IFK Norrköping FK - Falkenbergs FF
IFK Göteborg - BK Häcken

22 november

2-2
4-0
0-0
1-3
3-2
3-1
2-2
0-0

2-2
2-1
3-0
1-1
0-1
3-2
1-0
0-1

2-1
0-3
0-2
2-2
0-4
0-1
4-1
1-1

Omgång 27
BK Häcken - Östersund
Falkenbergs FF - IF Elfsborg
Mjällby AIF - IFK Norrköping FK
8 november Djurgården - AIK
Örebro - Kalmar FF
Varbergs BoIS FC - Hammarby
Helsingborgs IF - IFK Göteborg
Malmö FF - IK Sirius FK
7 november

Omgång 29
Östersund - IFK Göteborg
Helsingborgs IF - Falkenbergs FF
Varbergs BoIS FC - Malmö FF
IK Sirius FK - IF Elfsborg
BK Häcken - Örebro
Mjällby AIF - Djurgården
30 november Hammarby - IFK Norrköping FK
AIK - Kalmar FF
29 november

Omgång 30
6 december IF Elfsborg - AIK
IFK Norrköping FK - Helsingborgs IF
IFK Göteborg - IK Sirius FK
Djurgården - Varbergs BoIS FC
Kalmar FF - BK Häcken
Falkenbergs FF - Mjällby AIF
Örebro - Hammarby
Malmö FF - Östersund

2-1
1-3
2-0
0-1
0-1
5-2
0-1
4-0

0-4
0-0
3-2
1-1
3-0
2-1
0-1
0-1

Tabell och
matcher

Tabell och
matcher

Malmö FF
IF Elfsborg
BK Häcken
IFK Norrköping
Djurgårdens IF
Mjällby AIF
Hammarby IF
Örebro SK
AIK
IK Sirius
Varbergs BoIS
Östersunds FK
IFK Göteborg
Kalmar FF
Falkenbergs FF
Helsingborgs IF

6 DIF

13 Hammarby
12 Elfsborg

Skytteliga
11 Fredrik Ulvestad
9 Kalle Holmberg
5 Emir Kujovic

17 C Nyman (NOR)
15 A Selmani (VAR)
14 M Ogbu (MAIF)

Passningsliga
7 Radetinac
5 Witry
4 Bärkroth

11 Ludwigsson (HaIF), Haksabanovic (NOR)
9 Kacaniklic (HaIF)
8 Bergmann Johannésson (NOR), Larsson (IFE)

Poängliga
13 Ulvestad (11+2)
10 Holmberg (9+1)
8 Radetinac (1+7)

Varningar
8 Karlström
7 Ulvestad
6 Berg, Une Larsson

19 Ludwigsson HaIF (8+11)
18 Vecchia SIR (12+6) Nyman NOR (17+1)
17 Haksabanovic NOR (6+11)
16 Kiese Thelin MFF (13+3), Frick IFE (10+6)

10 Mårtensson** (ÖSK)
9 Christiansen** (MFF), Abubakari (HeIF)
8 Andersen (HaIF), Romario** (KFF)
7 van den Hurk** (HeIF), Strand (ELF)**, Holst (IFE)

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF

Varningar (lag)
44 DIF

Avstängningar (lag)
6 DIF

5 Elfsborg
4 Kalmar
3 Falkenberg, AIK

67 Helsingborg, Hammarby
64 Varberg
62 Örebro, Falkenberg
61 AIK
59 Östersund, Elfsborg
55 Malmö
52 Mjällby
51 Kalmar
47 Göteborg, Sirius
44 Häcken
36 Norrköping

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
7 DIF (86%)
9 Göteborg (56%)
7 Sirius, Norrk., Elfsborg (alla 100%) Malmö (57%)
6 Varberg (83%), Mjällby (83%)
Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (67%)
10 Falkenberg (70%)
8 Hammarby (88%)
7 Norrköping (86%)
6 Helsingborg (100%), Kalmar, Mjällby (båda 67%)
Räddningar
44 Bråtveit, 18 matcher
28 Vaiho, 11 matcher

Hållit nollan
5 Bråtveit
4 Vaiho

119 Jansson (ÖSK) 29 matcher
114 Keita (ÖFK) 28 matcher
101 Anetis (GBG) 29 matcher

9 Keita (ÖFK)
8 Rönning (IFE)
8 Janošević (AIK)

Nyckelpassningar
55 Witry
73 J Larsson (IFE)
32 Radetinac
66 Haksabanovic (NOR)
25 Holmberg, Ulvestad, Karlström59 Irandust (BKH), E Anderssson (SIR)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
177 Karlström
166 Witry
161 Ulvestad

230 Yusuf (GBG)
190 Romario (KFF)
185 S Larsson (AIK), E Larsson (MFF)

Målrikaste match
Sirius -Malmö FF
Örebro - Norrköping
Varberg - Hammarby

2-5 (26 juli omg 11)
4-3 (30 aug omg 18)
5-2 (8 nov omg 27)

Största seger
BK Häcken - IF Elfsborg

6-0 (16 juli, omg 8)

Avstängda omg 30

13 Hammarby
12 Elfsborg
10 Helsingborg, Falkenberg, Malmö

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
7 DIF (86%)
9 Göteborg (56%)
7 Sirius, Norrk., Elfsborg (alla 100%) Malmö (57%)
6 Varberg (83%), Mjällby (83%)

Michael Almebäck (ÖSK)
Elias Andersson (SIR)
Nsima Peter (FFF)
Astrit Selmani (VAR)

Gula kort
Gula kort
Gula kort
Gula kort

Statistik

Statistik

10 Helsingborg, Falkenberg, Malmö

4

3
1
1

1

5

1
3
3
1
1
1

1

1
1

4
1
2
7

1
1
2

5

5

3
7

1
1
2
1
3
2
3
1
1
1

9
4
1
9
1
2
4
1
7

Placering
botten

1

placering topp

2

2
3

Släppt in mål

1

8
3
1
11
2
7

Gjort mål

6
4
2

1

Mållösa

1
2

2
1

Hållit nollan

Malmö FF
IF Elfsborg
BK Häcken
Norrköping
Djurgården
Mjällby
Hammarby
Örebro
AIK
Sirius
Varberg
Östersunds FK
IFK Göteborg
Kalmar FF
Falkenberg
Helsingborg

8
12
5
14
6
3
5
16
17

Förluster

Rekord 2020
AIK
BK Häcken
Djurgården
Falkenberg
Hammarby
Helsingborg
IF Elfsborg
IFK Göteborg
Kalmar FF
Malmö FF
Mjällby
Norrköping
Sirius
Varberg
Örebro
Östersunds FK

Statistik

Längsta sviter 2020
Vinster
Malmö
Utan förlust
Norrköping, Malmö
Oavgjorda
Helsingborg, Östersund
Utan vinst
Göteborg
Förluster
Kalmar
Hålllit nollan
Häcken, Östersund, AIK
Mållösa
Helsingborg
Gjort mål
Norrköping, Djurgården
Släppt in mål Falkenberg

Utan Vinst

v
f
v
v
v
f
v
o
o
v
v
f
v
o
v
f

Oavgjorda

o
v
f
f
v
v
f
v
f
f
o
v
o
o
f
o

Poäng
14
13
12
10
10
10
9
9
8
8
8
8
7
6
3
2

Utan Förlust

IF Elfsborg
Mjällby
Örebro
Malmö FF
Norrköping
Varberg
Djurgården
BK Häcken
AIK
Hammarby
Falkenberg
Kalmar FF
IFK Göteborg
Sirius
Östersunds FK
Helsingborg

Sex senaste
v v v o
v v v o
v f v v
o v v f
v f
f o
v v f o
v v f
f
o v o f
f v v o
o v f o
f
f v o
f v o o
v f
f
f
f v f o
f
f
f
f
f
f
f o

Vinster

Form

4
4
3
1
2
2
3
1
2
8
4
4
3
3
2
4

9
6
4
5
6
7
8
4
3
12
5
12
6
3
4
8

1
3
2
3
1
5
5
3
3
3
3
2
3
2
3
5

8
3
6
9
3
7
8
14
10
3
6
5
7
8
6
7

3
1
2
4
2
3
1
2
6
1
3
2
1
2
3
2

3
3
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3

3
1
2
2
2
5
1
2
2
1
2
1
2
1
2
3

5
6
16
5
10
5
8
9
5
13
11
16
9
8
4
5

4
4
6
17
7
12
7
8
10
5
15
9
16
7
5
3

2
2
3
5
2
12
2
4
6
1
3
1
2
1
8
8

14
13
13
16
12
16
7
14
16
7
14
6
12
11
14
16

1
1
1
3

Form beräknad utifrån de senaste sex matcherna, i alla tävlingsmatcher Allsvenskan och
eventuella cupmatcher (efter 90 min, ej förlängning).
Sviter är endast av matcher i Allsvenskan.

Lagens sviter ovan är Allsvenska matcher i följd.
Således kan en svit inledas under en säsong (2019) och avslutas under en annan (2020)
som Norrköpings och Elfsborgs sviter av obesegrade allsvenska matcher eller vår svit
med gjort mål i tio raka allsvenska matcher, dock bara två av dessa i år

0

12 aug
15 aug
19 aug
22 aug
30 aug
12 sep
17 sep
20 sep
24 sep
27 sep
04 okt
19 okt
25 okt
28 okt
31 okt
08 nov
19 nov
22 nov
29 nov
06 dec

Mjällby AIF
Örebro SK
Ferencváros (HUN)
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
IF Elfsborg
Europa FC (GIB)
Östersunds FK
CRF Cluj (ROU)
IFK Norrköping
Hammarby IF
Malmö FF
IK Sirius
BK Häcken
Falkenbergs FF
AIK
Sollentuna FC
Kalmar FF
Mjällby AIF
Varbergs BoIS

H
B
B
H
B
H
H
B
H
H
B
H
H
B
B
H
B
B
B
H

2-1
3-0
0-2
2-2
1-3
1-1
2-1
1-1
0-1
1-2
1-1
3.2
4-0
2-0
2-3
0-1
4-0
3-0
1-2
14:30

3
3
CL
4
4
5
EL
5
EL
5
6
5
5
2

0

3
4
SC
3
5

0

Statistik Allsvenskan
Statistik UEFA
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Astrit Ajdarevic

Erland Tangvik
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1

24
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20
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1

b

1

b

**

b

11
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14
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19
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17

19

b
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17

7

1

19

20
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24

1

270

Anthonio Sanjairag

9

11

29

24

9

19

1620

Tommi Vaiho

Alexander Abrahamsson

4 1

b

b

1451

Oscar Pettersson

Melker Jonsson

20

b

b 1
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b
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b
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21
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20

14
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Per Melin
20
Glenn Nyberg
Fedayi San (SUI)
Kristoffer Karlsson
Granit Maqedonci
Kaspar Sjöberg
Stéphanie Frappart
Granit Maqedonci
Bartosz Frankowski
Victor Wolf
Kristoffer Karlsson
1
5
Glenn Nyberg
b
Andreas Ekberg
Mohammed Al-Hakim
Victor Wolf
Kaspar Sjöberg
Fredrik Hansson
Mohammed Al-Hakim
Kristoffer Karlson

Spelade minuter

19

20

b

avs

avs

17

6

17

k

b

16

23

k

k
b

15
b

b

4 k

16

14

b

k
b

12
b

Linus Tagesson

11
10

k
k

4

9
6

Mattias Mitku

8

Curtis Edwards

7
b

Fredrik Ulvestad

6

Emmanuel Banda

5

Erik Berg

4

Emir Kujovic

2

Victor Wolf
Adam Lagebäck
Bojan Pandzic
Kaspar Sjöberg
Glenn Nyberg
Bojan Pandzic
Kaspar Sjöberg
Fredrik Klitte
Glenn Nyberg
Victor Wolf
Glenn Nyberg
Bojan Pandzic
Mohammed Al-Hakim
Andreas Ekberg

Nicklas Bärkroth

BortapublDomare

time-out från fotbollen

3
8
13
4
11
10
5
3
7
6
5
4
4
4

Kalle Holmberg

Plac Publik

2-0
1-2
0-3
5-0
0-1
2-2
2-1
1-0
0-1
0-0
1-0
3-1
2-1
1-2

Aslak Witry

Res

B
H
B
H
B
H
B
H
B
H
B
H
B
H

Jonathan Augustinsson

§ Ny spelare H/B

Sirius
Örebro SK
IFK Norrköping
Kalmar FF
Malmö FF
Helsingborgs IF
IFK Göteborg
Falkenbergs FF
IF Elfsborg
Östersunds FK
AIK
BK Häcken
Varbergs BoIS
Hammarby IF

Edward Chilufya

Motståndare

14 jun
17 jun
21 jun
28 jun
01 jul
06 jul
12 jul
15 jul
19 jul
22 jul
26 jul
01 aug
05 aug
09 aug

PK Bråtveit

Datum

Jonathan Ring

avs Avstängd
X Inte tillgänglig

Haris Radetinac

! Utlånad men tillgänglig för spel
* Utlånad
** Lämnat klubben

Kevin Walker

SC = Svenska Cupen

Magnus Eriksson

Skadad/sjuk

Jesper Karlström

siffra anger vem bytet gjordes mot

Elliot Käck

Avbytare

Jacob Une Larsson

b = Utbytt
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

Jesper Nyholm

Ej tillgänglig
Flagga anger
landlagsuppdrag

Startspelare

b

b

avs

b

b

629

2022

2185

1408

520

1074

1307

288

2148

1307

2

2

2

8

1

4

3

1

11

3

185

208

270

162

81

90

18

270

208

1

1

2

114
1

720

130

12

PK Bråtveit

1 August Strömberg

30

Tommi Vaiho

30 Stojan Lukic

35

Erland Tangvik

33 Albin Svensson

2

Jesper Nyholm

2 Jon Birkfeldt

4

Jacob Une Larsson

3 Hampus Zackrisson

5

Elliot Käck

4 Jesper Modig

15

Jonathan Augustinsson

14 Adama Fofana

16

Aslak Witry

17 Gideon Mensah

21

Erik Berg

18 Joakim Lindner

26

Linus Tagesson

23 Anton Liljenbäck

27

Melker Jonsson

24 Hampus Danielsson

28

Alexander Abrahamsson

5 Robin Book

6

Jesper Karlström

6 Albin Winbo

7

Magnus Eriksson

7 Robin Tranberg

8

Kevin Walker

8 Albert Ejupi

9

Haris Radetinac

10 Monday Samuel

11

Jonathan Ring

19 Gustaf Norlin

14

Edward Chilufya

20 Liam Munther

19

Niklas Bärkroth

21 Luke Le Roux

22

Emmanuel Banda

22 André Boman

23

Fredrik Ulvestad

27 Tashreeq Matthews

24

Curtis Edwards

28 Erion Sadiku

17

Kalle Holmberg

20

Emir Kujovic

9 Astrit Selmani (RÖD)

25

Mattias Mitku

11 Daniel Krezic

42 Keanin Ayer

12 Rasmus Cronvall
25 Alibek Aliev
89 Junes Barny
Dagens domarteam: Huvuddomare Victor Wolf
Assisterande Domare: Daniel Wärnmark, Johan Thalin , Fjärdedomare: Johan Krantz

Tack för i år!
Vi ses till Svenska Cupens gruppspel!

- Avstängd vid ytterligare en varning

VARBERG

- tröja indikerar att spelaren är i matchtrupp

start
ersättare
byte/mål

start
ersättare
byte/mål

DJURGÅRDEN

