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Ingen fortsättning för Stefan Silva 
 

Den 31 december 2021 löper avtalet mellan AIK Fotboll och 

Stefan Silva ut och avtalet kommer inte att förlängas. Stefan 

kom 2018 till AIK och var under sin första säsong i klubben 

med och vann SM-guld då han byttes in i den avslutande 

guldmatchen mot Kalmar FF. Det har hittills blivit 42 

tävlingsmatcher och två mål för Stefan Silva i AIK-tröjan. 

 

– Drömmålet mot IFK Göteborg 2018 har för alltid etsat sig 

fast hos gemene AIK-supporter och med det kommer han för 

alltid finnas med i AIK:s historiebok. Stefan var med och 

bidrog till ett efterlängtat SM-guld och för det kommer jag 

för alltid vara honom tacksam. Jag önskar Stefan all lycka 

till med sin fortsatta karriär och i livet, säger herrlagets 

sportchef Henrik Jurelius. 

 

– Jag vill tacka AIK:s supportrar som outtröttligt stöttar 

och backar klubben. De har bidragit till att jag har kunnat 

leva min pojkdröm, att få bära AIK:s tröja. Jag vill även 

tacka styrelsen, alla som arbetat i och runt klubben samt 

Rikard Norling för allt förtroende och en fin tid i klubben. 

Jag har trivts bra och har haft förmånen att träna och spela 

med fantastiska lagkamrater, som jag naturligtvis kommer att 

sakna. Mitt stora mål när jag skrev på för AIK var att vinna 

SM-guld, vilket vi också gjorde 2018. Efterföljande säsonger 

har jag tyvärr inte alltid kunnat prestera på den nivån jag 

önskat på grund av skador och andra omständigheter. Jag 

önskar klubben och spelarna all lycka och framgång i 

framtiden, säger Stefan Silva. 

 

För en längre faktapresentation av Stefan Silva, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 
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Fakta Stefan Silva 

 

31-årige Stefan Silva, född söndagen den 11 mars 1990 på 

Karolinska sjukhuset i Solna och uppvuxen i Rissne efter att 

hans föräldrar 1986 flyttat till Sverige från Chile, inledde 

sin fotbollskarriär som fyraåring i moderklubben Rissne IF. 

Därefter följde ungdoms- och juniorfotboll i IF 

Brommapojkarna innan han 2009 bytte till Akropolis IF som 

spelade i Division 2 Södra Svealand och en av lagkamraterna 

var Daniel Sundgren. A-lagsdebuten skedde hemma mot FC Gute 

(5–1) inför 304 åskådare på Stadshagens IP i seriepremiären 

den 18 april 2009 då han spelade hela matchen. Det första 

målet kom i den femte omgången, hemma mot Enskede IK (2–1) 

inför 375 åskådare på Akalla Gårds BP den 16 maj 2009 då han 

slog in segermålet i den 90:e matchminuten, en kvart efter 

att han kommit in på planen. Det blev sammanlagt 20 matcher, 

varav 13 från start, och två mål under debutåret då Akropolis 

IF slutade på tredje plats i Division 2 Södra Svealand. 

 

2010 inleddes med en stressfraktur i högerfoten och det 

dröjde tills den 16:e omgången innan han var med på bänken 

igen. I den 17:e omgången borta mot Värmbols FC (2–0) den 29 

augusti 2010 byttes han in i den 67:e matchminuten. Det blev 

sammanlagt fyra matcher, varav en från start, då Akropolis IF 

vann Division 2 Södra Svealand, sju poäng före Enskede IK. 

Akropolis IF hängde 2011, som nykomlingar, kvar i Division 1 

Norra och det stod klart i den näst sista omgången då 

tabellkonkurrenten Valsta Syrianska IK förlorade. Stefan 

Silva spelade 21 matcher, varav 16 från start, i serien och 

svarade för två mål. Målen kom hemma mot IK Frej Täby (2–0) 

och hemma mot Valsta Syrianska IK (2–2). Han spelade också 

tre matcher i Svenska cupen från start och svarade för ett 

mål. Under den andra säsongen i Division 1 Norra lyckades 

Akropolis IF inte att hänga kvar utan man slutade på 13:e 

plats. Stefan Silva svarade 2012 för åtta mål vilket gav 

honom segern i den interna skytteligan. Han spelade 24 

tävlingsmatcher från start under säsongen. 

 

Stefan Silva fortsatte under 2013 att spela med Akropolis IF 

som nu huserade i Division 2 Norra Svealand, men den 1 juni 

2013 spelade han sin sista match med laget från 

Stockholmsförorten Kista då man föll med 2–3 borta mot 
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Kvarnsvedens IK trots mål av Stefan Silva. Det blev sju 

seriematcher, varav fyra från start, och två mål för honom 

innan han lämnade lägenheten i Rissne och flyttade till 

Uppsala. I juni 2013 skrev Stefan Silva på ett kontrakt med 

IK Sirius FK som gällde över säsongen 2015. Debuten för 

Uppsala-laget skedde i den 15:e omgångens toppmöte borta mot 

Dalkurd FF (1–1) inför 442 åskådare på Domnarvsvallen i 

Borlänge den 20 juli 2013. Stefan Silva inledde på bänken, 

men byttes i den 77:e matchminuten in istället för Joakim 

Runnemo och fyra minuter senare kvitterade bortalaget genom 

inhopparen Moses Ogbu. Den första matchen i startelvan skedde 

då Sirius tog emot IK Brage (4–1) i Svenska cupens andra 

omgång inför 877 åskådare hemma på Studenternas IP i Uppsala 

den 5 september 2013 då Silva startade matchen innan han 

byttes ut i den 61:a matchminuten. I IK Brages startelva 

återfanns den tidigare AIK-spelaren Dulee Johnson. 

 

Det första målet kom hemma mot Nyköpings BIS (4–1) inför 4 

000 åskådare på Studenternas IP den 22 september 2013. Stefan 

Silva inledde på bänken innan han byttes in i den 79:e 

matchminuten och i den 90:e minuten fastställde han 

slutresultatet. En vecka senare startade han sin första 

seriematch, borta mot Västerås SK FK (6–1) inför 350 åskådare 

på Swedbank Park i Västerås och svarade för 2–0-målet i den 

38:e matchminuten. Han följde även upp med 4–1-målet i den 

65:e matchminuten innan han därefter byttes ut. 

 

IK Sirius FK vann serien hela 18 poäng före tvåan Dalkurd FF 

och avancerade därmed till Superettan. Stefan Silva spelade 

tio seriematcher under 2013, varav tre från start, och 

svarade för tre mål i det Sirius som gick obesegrade igenom 

de 26 omgångarna i Division 1 Norra. Som nykomlingar i 

Superettan 2014 svarade IK Sirius FK för en mycket bra säsong 

och man slutade på sjätte plats i tabellen. Stefan Silva 

spelade samtliga 30 matcher i serien, varav 26 från start, 

och bidrog med 15 mål som gav en tredjeplats i Superettans 

skytteliga. IK Sirius FK förlorade ingen av de 13 matcherna 

då Silva målade för dem utan noterade 9V-4O-0F i dessa 

matcher. Klubben tog sig även fram till semifinal i Svenska 

cupen 2013/2014 där man föll mot IF Elfsborg (1–4) efter ett 

tröstmål av Stefan Silva i slutminuten. Silva spelade fem 



 

 

 

Pressmeddelande  2021-12-03 

 

 

 

 

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2021 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS 

Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund 

för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB 

är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare 

information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se. 

matcher, varav fyra från start, i Svenska cupen under 2014 

och svarade för två mål. 

 

IK Sirius FK följde upp succésäsongen i Superettan med en än 

bättre säsong då man 2015 slutade på tredje plats i tabellen. 

Även detta år förblev IK Sirius FK obesegrade i Superettan då 

Stefan Silva hittade nätet. Hans tolv seriemål fördelades 

över elva matcher och Sirius noterade 6V-5O-0F i dessa 

matcher. Tredjeplatsen i Superettan gav kvalspel mot 

Falkenbergs FF och den första matchen på Studenternas IP i 

Uppsala slutade 2–2 efter att Stefan Silva bytts in i den 

73:e matchminuten. Silva startade returen på Falkenbergs IP 

och bortalaget tog ledningen genom den före detta AIK-

spelaren Andreas Eriksson, men Falkenbergs FF kvitterade i 

den andra halvleken och höll sig med minsta möjliga marginal 

kvar i Allsvenskan. Det blev sammanlagt 29 tävlingsmatcher, 

varav 25 från start, för honom under året. 

 

Den 19 januari 2016 meddelade Gif Sundsvall att man var 

överens med Stefan Silva om ett tvåårskontrakt. Debuten för 

Giffarna skedde hemma i Svenska cupens gruppspels första 

omgång mot Ängelholms FF (1–0) inför 489 åskådare i 

Nordichallen i Sundsvall den 20 februari 2016 då Stefan Silva 

ersatte Shpëtim Hasani i den 76:e matchminuten och nio 

minuter senare svarade Pa Dibba för segermålet. Den första 

matchen från start blev hemmamötet med hans tidigare klubb IK 

Sirius FK (0–1) i Svenska cupens gruppspels andra omgång den 

27 februari 2016 då han byttes ut i den 65:e matchminuten. 

 

Silvas första match i landets högsta serie skedde i den 

allsvenska premiären borta mot AIK (1–1) inför 23 480 

åskådare på Friends Arena i Solna den 3 april 2016 då han 

spelade hela matchen. Det första målet för Gif Sundsvall, och 

tillika det första allsvenska målet, kom i den andra omgången 

hemma mot Gefle IF FF (1–2) inför 4 120 åskådare på 

Norrporten Arena i Sundsvall den 7 april 2016 då han 

framspelad av Eric Larsson överlistade målvakten Emil Hedvall 

och gav hemmalaget ledningen i den åttonde matchminuten. 

Stefan Silva spelade 30 matcher från start i Allsvenskan då 

Giffarna slutade på 13:e plats i tabellen och han svarade för 

sju mål och en målgivande passning. Han spelade även fyra 

matcher, varav två från start, i Svenska cupen under året. 
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Den 9 januari 2017 meddelade Serie A-klubben US Città di 

Palermo att man kommit överens med Gif Sundsvall om en 

övergång av Stefan Silva. Palermo och Silva tecknade sedan 

ett kontrakt som löpte över fyra och ett halvt år och en av 

lagkamraterna på Sicilien var den före detta AIK-spelaren 

Robin Quaison. Debuten för Palermo i Serie A under den 

uruguayanske managern Luis Diego López ledning skedde hemma 

mot FC Crotone (1–0) inför 8 934 åskådare på Stadio Renzo 

Barbera den 5 februari 2017 då han i den 75:e matchminuten 

med tröjnummer 9 på ryggen ersatte Aleksandar Trajkovski och 

Silva spelade forward till vänster i Palermos 4-3-3-

uppställning. Inhoppet blev det enda i den rosa Palermo-

tröjan då man säsongen 2016/2017 slutade på 19:e plats i 

Serie A och degraderades till Serie B. Silva satt på bänken i 

ytterligare sju matcher under tiden i Serie A. Den 15 

december 2017 meddelade den italienska klubben att parterna 

var överens om att bryta kontraktet. 

 

Den 9 januari 2018 meddelade AIK Fotboll att man var överens 

med Stefan Silva om ett avtal som gällde till och med den 31 

december 2020. Debuten för AIK skedde i gruppspelet av 

Svenska cupen, borta mot IK Oddevold (2–1) inför 1 118 

åskådare på Kamratgården i Uddevalla den 24 februari 2018 då 

Stefan under chefstränaren Rikard Norlings ledning startade 

matchen i tröja nummer 11. I den nionde matchminuten spelade 

han fram Tarik Elyounoussi till 1–0-målet. Det första målet 

för AIK gjorde Stefan i Svenska cupens kvartsfinal, hemma mot 

Örebro SK (2–0) inför 7 679 åskådare på Friends Arena i Solna 

den 13 mars 2018 då han i den 91:a matchminuten fastställde 

slutresultatet. I den femte allsvenska omgången, hemma mot 

IFK Göteborg (2–0) inledde Stefan på bänken, men byttes in i 

den tionde matchminuten efter att Robert Lundström råkat ut 

för en korsbandsskada. Efter tio minuter på planen chippade 

Rasmus Lindkvist in en boll från vänsterdelen mot den bortre 

delen av straffområdet där Stefan Silva mötte med högersidan 

mot målet backade och med ett volleyskott med vänsterfoten 

satte bollen i det vänstra krysset och gav AIK ledningen med 

1–0. I den 30:e matchminuten tvingades han på grund av en 

skada lämna planen och missade de efterföljande sex 

allsvenska matcherna. 
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Det blev spel i 13 tävlingsmatcher, varav fyra från start, 

och två mål samt en målgivande passning för Stefan Silva 

under den första säsongen i AIK då klubben säkrade sitt 

tolfte SM-guld efter 1–0 borta mot Kalmar FF i den sista 

omgången den 11 november 2018 då Silva byttes in i den 79:e 

matchminuten. Under en period under våren 2019 ingick inte 

Stefan Silva i den kollektiva dagliga verksamheten, vilket 

var ett gemensamt beslut, men den 15 mars 2019 meddelade 

parterna att man var överens om att Stefan åter var med fullt 

ut. 2019 spelade han fyra tävlingsmatcher, varav en från 

start, för AIK och noterade en målgivande passning, hemma mot 

IK Sirius FK (2–1) i Allsvenskan den 14 april 2019 då han var 

med i förarbetet till Jack Lahnes segermål i den 75:e 

matchminuten. Den 25 juli 2019 meddelade AIK Fotboll att man 

var överens med Stefan Silva och den turkiska klubben Fatih 

Karagümrük SK om ett låneavtal gällande spelaren. Silva 

anslöt tidigare under juli månad till Istanbul-klubben och 

låneavtalet gällde för en period av tolv månader och det 

fanns även en köpoption i avtalet. I samband med utlåningen 

förlängdes avtalet mellan Stefan Silva och AIK Fotboll för 

att gälla till och med den 31 december 2021. 

 

Fatih Karagümrük SK bildades 1926 och spelade säsongen 

2019/2020 i TFF First League, den turkiska andraligan. Stefan 

Silva debuterade för klubben den 18 augusti 2019 då man i 

ligapremiären hemma på Vefa Stadı i Istanbul tog emot 

Bursaspor (3–1). Stefan Silva inledde på bänken i tröja 

nummer 90 under ledning av managern Atılay Canel och ersatte 

Arif Morkaya vid ställningen 1–1 i den 61:a matchminuten. 21 

minuter senare hade han spelat fram Innocent Emeghara till 

både 2–1 och 3–1. Det första målet kom i den inhemska cupen 

den 25 september 2019 då Fatih Karagümrük SK mötte 

Kahramanmaraşspor och Silva startade matchen och slog in 3–1-

målet i den 86:e matchminuten. Stefan Silva bröt i november 

2019 avtalet med Fatih Karagümrük SK och det blev sammanlagt 

sju tävlingsmatcher, varav fyra från start, och tre mål för 

honom i Turkiet. Stefan tränade med AIK Fotboll från och med 

uppstarten i januari 2020 och i enlighet med regelverket för 

låneövergångar så skrevs Stefan tillbaka till AIK Fotboll.  

 

2020 inleddes för AIK:s del med gruppspelet i Svenska cupen 

2019/2020 där AIK avancerade till kvartsfinal innan pandemin 
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covid-19 lamslog samhället och fotbollen. Den allsvenska 

starten sköts upp till den 14 juni 2020 då AIK ställdes mot 

Örebro SK (2–0) på Behrn Arena i Örebro och Stefan Silva 

hoppade in i den 82:a matchminuten då han ersatte Saku 

Ylätupa. Det blev under året spel i 18 tävlingsmatcher, varav 

fem från start, för Silva då AIK slogs ut i kvartsfinalen i 

Svenska cupen 2019/2020, slutade nia i Allsvenskan och 

avancerade till gruppspelet i Svenska cupen 2020/2021. Han 

noterades för en målgivande passning, hemma mot IF Elfsborg 

(1–2) i Allsvenskan den 6 augusti 2020 då han spelade fram 

Henok Goitom till reduceringen i den andra halvleken. I det 

allsvenska bortamötet med IFK Norrköping FK (2–2) den 26 

oktober 2020 bidrog inhopparen Stefan Silva till AIK:s sena 

kvittering. I den 86:e matchminuten på Östgötaporten i 

Norrköping lyfte Sebastian Larsson från höger in AIK:s sjunde 

hörna och den gick mot den bortre delen av straffområdet där 

Stefan Silva nickade. Bollen slog på Lars Krogh Gersons 

utsträckta vänsterarm och signalen för straffspark kom. 

Sebastian Larsson lade upp bollen på straffpunkten, trippade 

framåt i vätan och slog bollen hårt upp i det högra hörnet. 

 

Under 2021 har det endast blivit spel i sju tävlingsmatcher, 

varav en från start, för Stefan. Den 13 maj 2021 tog AIK emot 

Malmö FF (1–1) och Stefan Silva startade matchen. Den senaste 

tävlingsmatchen som han spelade för AIK var i den andra 

omgången av Svenska cupen 2021/2022 då AIK mötte Rågsveds IF 

(5–0) på Hagsätra IP den 19 augusti 2021. Efter det har det 

endast blivit två matcher på bänken för honom, borta mot 

Degerfors IF (1–2) den 27 september 2021 och hemma mot IFK 

Norrköping FK (1–0) den 24 oktober 2021. Det har hittills 

blivit 42 tävlingsmatcher, två mål och tre målgivande 

passningar för Stefan Silva i AIK-tröjan. Hans disciplinära 

facit är två gula kort, ett 2019 och ett 2021. 


