
Du som journalist letar förstås alltid efter det ultimata 
citatet. Det där som lever vidare i sociala medier eller 
folkmun för en lång tid framöver. Men vi tror att vägen 
dit kantas av uttalanden som i mångt och mycket skulle 
kunna vara en och samma intervju. Oftast får man mer 
eller mindre samma svar från olika representanter inom 
fotbollen. Vi har en förståelse för att det här kanske 
inte är den mest spännande delen av arbetet.

”När vi har en 
bra dag kan vi 

slå alla lag  
i serien”

”Äh, det där är 
mest 
en lek 
med 
siffror”

”Vi är starka 
hemma på 

[ARENA] – där 
kommer många 
lag få problem”

”Många killar 
har tagit kliv i 
sin utveckling 
under för- 
säsongen”

”Vi kan inte 
påverka vad 

[LAGNAMN] gör, 
utan fokuserar 

på vårt”

”Självklart  
är det väldigt 

viktigt att vi får 
en bra start”

”För mig är det 
inte så viktigt 
vem som gör  

målen”

”Handsregeln  
måste bli
mycket   
tydli- 
gare”

  ”Rent
    fysiskt 

är vi bättre 
tränade än 
någonsin”

”Det är alltid 
lurigt att möta 
en nykomling  
i premiären”

”Många klubbar 
har rustat hårt  
i vinter”

”Allsvenskan 
har aldrig  

varit hetare  
än vad den 
är just nu”

”Bollen
är rund”

     ”Vi behöver  
få fler  

tävlings- 
matcher i 

svensk fotboll”

”[SPELARNAMN] 
tillför en dimen-
sion i vårt spel 
som vi saknade 

förra året”

”Målsättningen 
är att bli bättre 
än förra året”

”Vi arbetar 
 tålmodigt  

– det här är 
en  långsiktig 

process”

”Jag fokuserar 
på mitt. Hör 

landslaget av sig 
är det mest 
en bonus”

”Jag läser inte 
vad som skrivs  

i media”

”Jag har aldrig 
upplevt en  

så stark lag- 
sammanhåll-
ning som nu”

”Allsvenskan  
är ingenting 
            utan 

                 våra  
                 fans”

”[LAGNAMN] 
 kommer att  
jogga hem  
guldet  
i år”

”Vi tar
en match 
i taget”

”Allt kan 
hända  
i en

premiär”
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   Därför har vi försökt att göra din dag 
här lite mer intressant. 
   Spela ALLSVENSK-UPPTAKTS-
TRÄFFS-BINGO! Se ifall du kan få fem 
citat i rad under dina intervjuer under 
träffen. Lämna sedan in brickan till oss 
innan middagen. Rätt inlämnad bricka 
erhåller ett fint pris från AIK Fotboll.

JAG SOM TÄVLAR HETER: 1) 2) 3)

4) 5)

…OCH MINA 
FEM SPELAR/ 
TRÄNARNAMN

Exempel: Rikard  
Norling (G2)


