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Välkomna till Ryssland!



En oväntad fotbollsnation välkomnar oss

Årets VM-turnering i Ryssland kommer att gå till historien
som den första turneringen i mästerskapets historia som går
av stapeln i Östeuropa och den första turneringen någonsin
att hållas på två kontinenter samtidigt. Sammantaget kommer
turneringens matcher att spelas i 13 städer runtom i landet,
som till ytan sett är världens största land.

Sedan Ryssland första gången deltog i mästerskapet år 1958,
då under namnet Sovjetunionen, har landslaget hunnit med
att delta i elva mästerskap, men med relativt mediokra
framgångar. Rysslands bästa placering i ett världsmästerskap
är en fjärdeplats och den placeringen nåddes i 1966 års
mästerskap. Efter Sovjetunionens fall har Ryssland haft en
enda framgång och det var i EM 2008, då laget tog sig till
playoff och slog ut Sverige. Det ryska landslaget innehar en
66:e plats i FIFAs världsranking av fotbollsnationer, att
jämföra med Sverige som innehar plats 23. Vad som gemene
man kanske inte känner till är att den ryska fotbollskulturen
trots allt är stark och det sägs att fotboll idag är landets mest
populära sport, tätt följt av ishockey. Precis som mycket annat
i Ryssland präglas landslaget av en stark patriotism och i den
senaste landslagskampen var tio av elva spelare
hemmahörande i moderklubbar i den ryska högsta serien
Premier League.

En internationell angelägenhet

Till det 21:a världsmästerskapet kommer 32 förhoppningsfulla
nationer som alla har samma dröm, att få lyfta bucklan till
skyn och mottaga publikens jubel den 15 juli på Luzhniki
Stadium i Moskva. Under årens lopp har VM utvecklats till ett
allt större evenemang. Inför turneringen år 1982 utökades
antalet deltagande nationer från 13 till 24 och under VM 2026
spås antalet nationer som deltar uppgå till 48.

Fotboll är idag en internationell angelägenhet, med 265
miljoner aktiva spelare världen över enligt den senaste
sammanställning som gjorts. Av årets deltagarnationer är
Tyskland det land som har flest registrerade spelare (6,3
miljoner), före USA (4,2 miljoner) och Brasilien (2,1 miljoner).

När världens tio mest sedda tv-sportevenemang rankas
utifrån antal tittare blir fotbolls-VM det i särklass största
evenemanget. Under mästerskapet 2014 slogs nytt
tittarrekord då drygt 3,5 miljarder människor såg den rafflande
turneringen. I både Spanien och Holland följdes VM-finalen
2010 av över 90 procent av befolkningen! Att hävda att detta
är ett spel som inte har någon betydelse är därmed att kraftigt
underskatta fotbollens makt.

Söderberg & Partners VM-analys

Det här är Söderberg & Partners tredje VM-analys. Den första
presenterades inför VM i Sydafrika 2010, det första
mästerskapet som spelades på den afrikanska kontinenten.
Segrande ur det mästerskapet gick Spanien och 2010 är det
enda året hittills som finalen har spelats utan deltagande av
någon av de fyra stora fotbollsnationerna Brasilien, Italien,
Tyskland eller Argentina. Den andra VM-analysen släpptes
inför VM i Brasilien 2014. För tredje gången i VM-historien
spelades finalen mellan de två landslagen Tyskland och
Argentina och antalet finalmöten mellan länderna utgjorde
därmed ett rekord i VM-sammanhang. Med 1-0 besegrade
slutligen Tyskland sin motståndare och landet har därmed
besegrat Argentina i två av de tre VM-finaler som de har
mötts i.

Vi ser nu fram emot fyra veckor av välspelad och offensiv
fotboll och det är naturligtvis extra glädjande med ett svenskt
deltagande. Flyttar vi blicken mot spelbolagen är det Brasilien
och Tyskland som toppar listorna över lägsta odds att ta hem
segern den 15 juli. I den här analysen har vi inte kunnat dra
några långtgående slutsatser kring påverkan på finansiella
marknader eller ekonomisk utveckling. Vi tror däremot att
analysen kan belysa ett antal intressanta aspekter kring
fotbollens fantastiska värld. Vi går igenom händelser i VM-
historien, gör en genomgång av de ekonomiska sambanden
som finns kopplade till ett större idrottsevenemang, diskuterar
den ryska ekonomin och presenterar naturligtvis lagen liksom
våra favoriter till vinsten i den 21:e VM-turneringen i
ordningen. Vi hoppas att ni finner denna analys underhållande
och givande. Må det bästa laget vinna!

Välkomna till 
Ryssland!
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Det ryska fotbollsförbundet startades 1912 och samma år 
ställde det ryska fotbollslandslaget upp i sitt allra första 
officiella mästerskap under sommar-OS i Stockholm. Ett 
första deltagande i fotbolls-VM fick dock dröja ända fram 
till år 1958.

Lev Ivanovitj Jasjin är förmodligen den största 
fotbollslegendaren inom rysk fotboll. Han har vid 
millennieskiftet blivit framröstad till århundradets målvakt 
av organisationen IFFHS och kallas för den ”svarta 
spindeln” då han alltid spelade i svarta kläder.

Vi minns väl alla Andrey Arshavin som under 2008 års 
fotbolls-EM i Österrike och Schweiz gjorde mål mot bland 
annat Sverige i gruppspelet. Laget glänste mot 
Nederländerna i kvarten med sin fartfyllda offensiva fotboll, 
men i semifinalen var energin slut och man förlorade 
slutligen mot Spanien med 3-1.

Det ryska fotbollslandslaget, eller forna sovjetlands-laget, 
har aldrig vunnit fotbolls-VM. 1960 gick de dock segrande 
ur fotbolls-EM i Frankrike, det allra första fotbolls-EM som 
anordnades. Turneringen gick under namnet Nationernas 
cup i Europa.

5

Ryska fotbollslandslaget under sommar-OS 1912 Lev Ivanovitj Jasjin

Arshavin glänste under 2008 års fotbolls-EM Sovjetiska fotbollslandslaget 1960



Fotbolls-VM och ekonomin



Sportevenemangs effekter på ekonomin

2018 års VM-turnering hålls i ett land som under de senaste
åren har kämpat med negativ till svag ekonomisk tillväxt och
hög inflation. Kan ett världsmästerskap bidra till att förstärka
den förbättring som sakta börjat synas?

Mycket tyder på att stora sportevenemang har en viss
stimulerande effekt på den inhemska efterfrågan,
huvudsakligen genom ökat förtroende hos både konsumenter
och företag. Länder som arrangerat historiska mästerskap har
dessutom gynnats av infrastruktursatsningar, vilket har lett till
ett flertal nya jobb, dock av temporär karaktär. Att arrangera
mästerskap av sådan magnitud som ett fotbolls-VM
förknippas ofta med en hög alternativkostnad, särskilt för
mindre utvecklade länder. Att till exempel investera i
infrastruktur inför stora mästerskap ger upphov till ökade
statliga utgifter, högre statsskuld eller högre skatter. I Brasilien
ökade statsskulden i samband med mästerskapet 2014 och
det trots höjda skatter. Därutöver finns en överhängande risk
för korruption i samband med investeringar när mindre
utvecklade länder arrangerar mästerskap.

Tyskland, Sydafrika & Brasilien

Under världsmästerskapet i Tyskland 2006 åtnjöt värdlandet
relativt stora positiva effekter av arrangemanget. Det bedöms
att det gav en positiv BNP-effekt om cirka 0,3 procent,
samtidigt som antalet nya jobb som skapades inför och under
VM beräknades till 50 000 stycken. Nettoeffekterna av att
arrangera ett VM har dock inte varit lika positiva i de mindre
utvecklade arrangörsländerna Sydafrika (år 2010) och
Brasilien (år 2014). I en rapport framtagen av Western
Michigan University syns att i mindre utvecklade länder
tenderar de faktiska kostnaderna av att arrangera ett VM att
vara större än de intäkter det för med sig. Samtidigt visar den
också att värdskapet i förlängningen kan ha en positiv effekt
eftersom det bland annat innebär ökade
infrastruktursatsningar. Dock pekar den på en ökad risk för
korruption i samband med sådana investeringar och att
alternativkostnaderna dessutom är höga då det inte är

ovanligt att skola, vård och omsorg blir lidande.

Sponsorer till FIFA

I samband med ett mästerskap finns det även parter vid sidan
av värdnationen som tenderar att bli stora vinnare. Till den
kategorin hör, utöver FIFA själva, de företag som är sponsorer
och samarbetspartners till FIFA. Under VM-mästerskapet i
Sydafrika 2010 hade exempelvis betaltjänstföretaget VISA 7,5
miljoner visningar på sin Youtube-kanal medan Adidas sålde
omkring sex miljoner fotbollströjor, vilket dessutom var
dubbelt så många som under VM 2006.

Fotbollens inverkan på exporten

I en rapport från Global Economy Journal undersöks vilken
inverkan stora fotbollsarrangemang har på den internationella
handeln och mer specifikt vilken inverkan matcherna får på
handeln mellan värdlandet och övriga deltagande nationer i
större mästerskap. Rapporten visar att det med signifikans
kan konstateras att det arrangerande landet ökar exporten till
de övriga deltagande länderna. Exempelvis har USA mött
Ghana under två olika VM-sammanhang, 2006 och 2010,
och tiden efter har den amerikanska exporten till Ghana ökat
markant vid båda tillfällena.

Fotbolls VM och 
ekonomin

USA:s handel med Ghana

Källa: Global Economy Journal
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Tillväxten i Ryssland på väg tillbaka

Vladimir Putin vann som väntat överlägset presidentvalet i
mars i år med cirka 77 procent av rösterna. Det innebär att
Putin nu är inne på sin fjärde mandatperiod och mycket
tyder på att Ryssland kommer att fortsätta på inslagen
bana med tilltagande ekonomisk tillväxt, främst drivet av
en återhämtning i råvarupriserna. De sociala reformer som
lagts fram kommer ta tid att implementera och vi ser inte
att de kommer ha någon större inverkan på den ryska
ekonomin i närtid.

Putin vann sitt första presidentval år 2000 och den ryska
ekonomin höll då på att stabiliseras efter de svåra
ekonomiska förhållandena som varit rådande under åren
inför och efter Sovjetunionens fall på 90-talet. Den
ekonomiska tillväxten förblev god även under den
efterföljande mandatperioden undantaget under
finanskrisen, men när Putin sedan äntrade sin tredje
mandatperiod under 2012 blev förutsättningarna för
ekonomiskt välstånd påtagligt försämrade. Allt från
Rysslands annektering av Krim i den uppblossade
Ukrainakonflikten till ett oljepris som hastigt föll liksom
interventioner från USA gjorde att Ryssland fick se sin
köpkraft falla och antalet personer i fattigdom ökade efter
att under många år befunnit sig i en fallande trend.

Ryssland är idag ett kontrasternas land. Samtidigt som
antalet fattiga invånare har ökat har välståndet för de allra
rikaste i Ryssland också gjort det. I samband med Credit
Suisses årliga Global Wealth Report bedömde
investmentbanken att de rikaste tio procenten i Ryssland
kontrollerar närmare fyra femtedelar av välståndet i landet.
Även om det låter högt är förhållandet omkring detsamma
i USA, Rysslands historiska ärkefiende nummer ett.

För tillfället har Ryssland vinden i ryggen och mycket tyder
på att landet så sakteliga reser sig ur den svacka som de
befunnit sig i under de senaste åren. Ryssland har tvingats
bli mindre beroende av utländskt kapital efter det att USA
börjat utöva sanktioner på landet samtidigt som den
tidigare höga inflationen har kommit ner och idag ligger
runt två procent vilket är i nivå med hur det såg ut under

mitten av 90-talet.

Det stigande oljepriset bidrar positivt till den haltande
ekonomiska utvecklingen och motverkar till viss del de
negativa effekterna av sanktionerna mot landet. Det högre
priset är till stor del ett resultat av en utbudsminskning, i
och med att Opec och Ryssland tillsammans med flera
oljeproducenter utanför organisationen, har förbundit sig
till produktionsbegränsningar. Överenskommelsen ska
dock omförhandlas nu i juni och det finns faktorer som
talar för att länderna kan komma att enas om att höja
produktionen, bland annat att överskottet på marknaden
börjar närma sig Opec:s målnivåer och att oron över
utbudet från Iran och Venezuela har vuxit efter de senaste
politiska turerna. Det skulle tala emot större
oljeprisuppgångar från dagens nivåer samtidigt som låga
lagernivåer fortsatt ger stöd åt ett bibehållet högt oljepris.

Den ryska investeringstillväxten har börjat komma tillbaka
något efter tre svaga år och svagheten har gjort avtryck i
den ryska ekonomin. Låga nivåer av industriutveckling, en
snabbt åldrande arbetsför befolkning, en svag infrastruktur,
hög korruption och en ökad byråkrati har gjort det svårt för
den ryska ekonomin att ta fart. I takt med att den ryska
arbetslösheten och sysselsättningen återhämtar finns dock
potential att uppnå en tillväxt strax över trend. Stigande
reallöner tack vare fallande inflation i kombination med en
hög framtidsoptimism bland både hushåll och näringsliv
ger stöd till den ekonomiska återhämtningen.
Sammantaget bör det tillsammans med att den svaga
handelsviktade rubeln får en större inverkan driva upp
inflationen mot fyra procent. Det skulle i så fall öppna upp
för en första räntehöjning av den ryska centralbanken
någon gång under 2019.

Söderberg & Partners har idag en orange signal på
tillväxtmarknader globalt sett och inbördes ett gult betyg
på den östeuropeiska regionen som domineras av
Ryssland. Landet gynnas av förbättrade makroekonomiska
förutsättningar, men osäkerheten är stor och korruptionen
är utbredd. Vi ser sammantaget inte någon anledning att
ha en övervikt mot landet relativt världsindex.
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Den stora vinnaren - FIFA

För arrangörsorganisationen FIFA är ett världsmästerskap
mycket lukrativt. Under perioden 2010-2014 redovisade
organisationen intäkter om cirka 4,8 miljarder dollar och
kostnader omkring 2,2 miljarder dollar, vilket innebär att FIFA
gjorde en vinst om 2,6 miljarder dollar på världsmästerskapet
2014. De tre största intäktskällorna för organisationen är:

 Tv-rättigheter, står för ca. 50 procent av totala intäkter

 Sponsorpengar, står för ca. 33 procent av totala intäkter

 Biljettförsäljning, står för ca. 11 procent av totala intäkter

De största kostnadsposterna är främst hänförliga till
deltagarnationerna, tv-produktionsbolag och mindre stöd till
värdnationen för organisering.

Sedan mästerskapet 2014 har både USA och Schweiz drivit
ett flertal korruptionsutredningar mot FIFA:s ledning gällande
mutbrott, penningtvätt och svindleri. Kulmen av
korruptionsanklagelserna nåddes under 2015 när dåvarande
FIFA-presidenten Sepp Blatter först blev omvald president
och sedan avgick självmant på grund av både det rättsliga och
det mediala efterspelet.

Värdepappersmarknaden

I en studie från University of Johannesburg undersöks hur
värdepappersmarknaden påverkas av nyheten att ett land ska
arrangera världsmästerskapet. Resultatet från rapporten är
inte entydigt. När beslutet att Sydafrika skulle arrangera
mästerskapet 2010 kom syntes en positiv utveckling på
aktiemarknaden, men det går inte att se någon sådan reaktion

på exempelvis den japanska aktiemarknaden i samband med
att beslutet om att Japan skulle bli värdnation 2002
offentliggjordes.

Studier pekar på att sport generellt har en stark påverkan på
humöret och det finns studier som visar att avkastningen på
aktiemarknaden kan bli kortsiktigt högre än i andra länder för
det land som vinner mästerskapen. Därutöver visar
studieresultat också på att en kortvarig nedgång kan följa av
att ett land lider en fotbollsförlust.

Sammanfattning och slutsatser kring ekonomin

Att hålla värdskap för ett fotbolls-VM får enligt många studier
en relativt liten effekt på ett lands ekonomiska tillväxt och
dess värdepappersmarknader, men viss påverkan kan ändå
noteras, framförallt i form av ökade satsningar på
infrastruktur, en ökad konsumtion och en ökad turism. Den
stora ekonomiska vinnaren är dock organisationen FIFA.

Enskilda VM-matcher tenderar att gynna affärerna mellan
nationerna som möts och driva export. Variationerna i graden
av påverkan är dock stora, men för tillväxtmarknader kan
betydelsen i vissa fall vara större än för utvecklade marknader.

Effekterna är dock svårprognostiserade då förutsättningarna
skiljer sig åt från år till år. Idag är exempelvis kommunikations-
och reklamkanalerna klart fler än de varit historiskt och det
försvårar jämförelsen ytterligare.

Det finns även studier som pekar på att det, för ett lands
ekonomiska tillväxt, är viktigare hur de enskilda respektive
fotbollslagen presterar än var VM spelas. Ett stärkt sentiment
hos befolkningen kan på kort sikt både driva konsumtion och
spä på optimismen på aktiemarknaden. För Rysslands del
finns dock snarare risk för besvikelse hur det hänseendet, med
tanke på det ryska landslagets relativt svaga historik.

Källa: Fifa årsredovisning

Fifas intäkter och kostnader 2011-2014 (dollar)
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Turneringen innan andra världskriget

I mitten av 1800-talet skrevs de ursprungliga reglerna i
fotbollens hemland England. Efter att sporten spridit sig över
världen grundades det internationella fotbollsförbundet, FIFA,
redan 1904. Ledda av Jules Rimet började personer inom
organisationen under 1920-talet att arbeta för att skapa ett
världsmästerskap. Det dröjde dock ända till 1930 innan den
första riktiga VM-turneringen spelades i Uruguay. Innan dess
var OS den enda större internationella turneringen, men
amatörreglerna förhindrade de främsta spelarna att delta.
1932 togs sporten bort från programmet i OS i Los Angeles
och från andra håll i världen ledde det till att efterfrågan på ett
separat fotbollsmästerskap ökade.

Sedan dess har 20 turneringar spelats, med uppehåll 1942
och 1946 på grund av andra världskriget. Endast åtta nationer
har lyckats stå som slutsegrare, med 15 segrar fördelade
mellan de fyra stora fotbollsnationerna Brasilien, Tyskland,
Italien och Argentina. Uruguay har precis som Argentina två
segrar och fotbollsnationerna England, Frankrike samt
Spanien en vinst var.

Med två raka OS-guld bakom sig, 1924 och 1928, stod
Uruguay som värd för tidernas första VM. Det var också
hemmalaget som drog det längsta strået i finalen mot
Argentina (4-2) och därmed kunde titulera sig världsmästare
i fotboll. Finalen spelades inför fantastiska 93 000 personer
på Estadio Centenario i Montevideo. Den finansiella oro som
uppstått i kölvattnet av börskraschen 1929 bidrog till att sätta
stopp för ett antal europeiska landslag att delta.

De följande två turneringarna präglades av den politiska oron
som senare ledde fram till andra världskriget. Under 1934 års
turnering i Italien regisserades handlingarna av Mussolini och
åter stod hemmanationen som vinnare. Laget anfördes av den
legendariske Giuseppe Meazza, av vissa ansedd som den
främste italienske fotbollsspelaren genom tiderna. I finalen
besegrades Tjeckoslovakien, matchen dömdes av svensken
Ivan Eklind som efteråt anklagats för att ha gynnat det
italienska laget i både semifinal och final på direkt order från
Mussolini. De regerande mästarna Uruguay valde dessutom

att stå över turneringen det året, delvis som svar på att de
europeiska nationerna uteblivit fyra år tidigare. Eftersom
England, som då var en stormakt inom fotbollen, helt stod
utanför FIFA var kvaliteten på de deltagande lagen inte helt i
toppklass. Sverige deltog dock för första gången och nådde en
kvartsfinal, som slutade med förlust mot Tyskland.

När beslutet om att även nästföljande turneringen skulle
avgöras i Europa kom, ledde det till ytterligare bojkotter från
lagen i Sydamerika. Återigen stannade Uruguay hemma och
fick bland annat sällskap av Argentina. Brasilien blev därmed
det enda sydamerikanska lag att delta i turneringen både 1934
och 1938. När slutspelet 1938 avgjordes i Frankrike låg oron i
luften, till exempel vann Sverige den första matchen på walk-
over efter att Österrike tvingats lämna återbud till turneringen
efter Tysklands intåg i landet. I mötet mellan Italien och
Frankrike bar de italienska spelarna fascistiskt helsvarta
dräkter. Italien tog emellertid sin andra seger i rad efter att ha
besegrat Ungern i finalen med 4-2. Brasilien slutade på tredje
plats efter en seger mot Sverige med 4-2 i bronsmatchen.
Sverige slutade alltså på fjärde plats, vilket är anmärkningsvärt
eftersom laget bara lyckades vinna en enda riktig match (8-0
mot Kuba).

1950-1970 Brasilien tar taktpinnen i världsfotbollen

Efter andra världskrigets slut återuppstod turneringen 1950
och återvände då i Sydamerika och närmare bestämt
Brasilien. Även denna gång var deltagarantalet begränsat då
Skottland, Frankrike och Turkiet tackade nej och mästerskapet
avgjordes med 13 deltagande nationer. England gjorde debut i
turneringen efter att ha anslutit sig till FIFA 1946. Till följd av
klassiskt övermod blev de dock utslagna efter förlust mot USA
med 0-1. Även Italien, åkte ut mot Sverige (2-3) som till slut
tog brons i 1950 års turnering. Sverige hade två år tidigare
vunnit OS men tillät inte supertrion Gre-No-Li att spela i VM
och förhoppningarna inför VM var därmed låga. Kanske hade
Sverige kunnat gå ännu längre om inte landslaget valt att
enbart spela med amatörer, men nya stjärnor som Lennart
”Nacka” Skoglund och ”Rio-Kalle” Svensson tändes. Brasilien

VM-historien
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Den gigantiska Estadio Centenario i Montevideo, Uruguay.
Finalen 1930 mellan Uruguay och Argentina sågs av hela
93 000 åskådare, som jublande kunde se hemmalaget
vinna tidernas första VM i fotboll.

Italien har alltid varit en toppnation i fotboll och vann två av
mästerskapen under 1930-talet. Lagets stora stjärna var
Giuseppe Meazza, som gjorde 33 landslagsmål. Han rankas
som den kanske främste italienske fotbollsspelaren genom
alla tider och förutom VM-gulden ledde han sitt Inter till tre
ligatitlar. Stadion i Milano, hemmaarena för såväl Inter som
Milan, bytte efter Meazzas bortgång 1979 namn till Stadio
Giuseppe Meazza.

Frankrike fick stå värd för mästerskapet 1938, ett något
kontroversiellt beslut som fick flera lag från Sydamerika
att stanna hemma. Oron i Europa, som senare ledde till
andra världskriget, påverkade turneringen där bland annat
Österrike lämnade walk over efter Tysklands intåg i
landet.

Estadio Centenario – finalarena 1930

Giuseppe Meazza – en ikon i italiensk fotboll

Finalresultat i VM

Frankrike var värdland 1938

År Värdnation Vinnare Finalist Resultat
1930 Uruguqay Uruguqay Argentina 4-2
1934 Italien Italien Tjeckoslovakien 2-1 (förlängning)
1938 Frankrike Italien Ungern 4-2
1950 Brasilien Uruguqay Brasilien 2-1
1954 Schweiz Västtyskland Ungern 3-2
1958 Sverige Brasilien Sverige 5-2
1962 Chile Brasilien Tjeckoslovakien 3-1
1966 England England Västtyskland 4-2 (förlängning)
1970 Mexiko Brasilien Italien 4-1
1974 Västtyskland Västtyskland Holland 2-1
1978 Argentina Argentina Holland 3-1 (förlängning)
1982 Spanien Italien Västtyskland 3-1
1986 Mexiko Argentina Västtyskland 3-2
1990 Italien Västtyskland Argentina 1-0
1994 USA Brasilien Italien 0-0 (3-2 straffar)
1998 Frankrike Frankrike Italien 3-0
2002 Japan/Korea Brasilien Tyskland 2-0
2006 Tyskland Italien Frankrike 1-1 (5-3 straffar)
2010 Sydafrika Spanien Holland 1-0 (förlängning)
2014 Brasilien Tyskland Argentina 1-0 (förlängning)
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var segervissa, men finalen mot Uruguay slutade med
nederlag, matchen slutade 1-2 och med brasilianskt silver.
Uruguay tog därmed sitt andra guld på de två VM landet
deltagit i.

1954 avgjordes VM i Schweiz och det var en stor sensation
när Västtyskland stod som segrare i finalen, trots 0-2 redan
efter åtta minuter mot storfavoriterna Ungern där storstjärnan
Ferenc Puskas dominerade. Denna turnering är annars mest
ihågkommen som den mest målrika i historien (5,4
mål/match) och det var också den första TV-sända tävlingen.

När VM 1958 kom till Sverige skrevs det VM-historia på flera
håll. Just Fontaine tog skytteligatiteln på 13 mål (ett rekord
som fortfarande står sig), Edison Arantes Do Nascimento
(Pelé) gjorde debut och blev den yngste vinnaren någonsin,
och Sverige fick sin hittills mest framskjutna placering via den
silvermedalj som bärgades. Brasilien segrade för första
gången och det är för övrigt enda gången som ett lag från
Sydamerika segrat i Europa. Argentina kom tillbaka in i
turneringen för första gången sedan 1930 och Sovjet deltog
för första gången.

Efter två VM i rad i Europa flyttade turneringen 1962 till Chile.
Brasilien tog sin andra raka titel, efter en seger med 3-1 i
finalen mot Tjeckoslovakien. Garrincha blev stor hjälte, efter
att Pelé skadats tidigt i turneringen. Återigen lyckades
hemmanationen bra, Chile tog ett brons efter att ha besegrat
Italien med 2-0 i en match som mest blivit ihågkommen på
grund av slagsmålet som utbröt på planen då polis blev
tvungna att ingripa för att stoppa kalabaliken.

1966 kom fotbollen till sitt hemland och åter stod
värdnationen som segrare. England blev världsmästare för
första och enda gången då de vann mot Västtyskland efter ett
omdebatterat mål i förlängningen. Den stora
fotbollsrivaliteten mellan de två nationerna hade därmed
startat på allvar.

1970 stod Mexiko värd. Brasilien tog sin tredje titel och
krossade allt motstånd på vägen mot titeln, Italien
förnedrades med 4-1 i finalen. Den höga höjden tog ut sin rätt
och påverkade framförallt den europeiska sparka-och-spring-
fotbollen. Pelé tog sin tredje titel och lagkamraten Jairzinho
blev den förste spelaren att göra mål i samtliga matcher i en
turnering (sju mål på sex matcher). En nymodighet var
införandet av gula och röda kort, som tillkom för att reducera
riskerna för kommunikationsmissar mellan spelare och
domare.

Efter terrorattacken under München-OS 1972 låg ännu en
gång ett politiskt orosmoln över VM i Västtyskland 1974.
Tyskland blev dock den fjärde hemmanationen att ta hem
VM, efter att i den avgörande matchen besegrat Johan
Cruyffs Holland. Sverige lyckades bra i turneringen, med
spelare som Ralf Edström och Ronnie Hellström och slutade
på en femteplats.

I militärjuntans Argentina vann en hemmanation åter 1978
och 1982 var det Italien det lag som gick segrande ur
världsmästerskapet. Turneringen hade nu vuxit till 24 lag och
nykomlingarna Algeriet och Kamerun visade framfötterna.
Algeriet slog storlaget Västtyskland och Kamerun var nära att
slå ut de blivande mästarna Italien. I semifinalen skedde det
”klassiska överfallet” på den franske anfallaren Battiston av
den tyske målvakten Schumacher. Battiston bars medvetslös
ut på bår med två tänder utslagna medan Schumacher inte
ens tilldelades gult kort.

Maradona tar över tronen

Mexiko höll åter VM 1986, som ersättare för Colombia som
inte kunde hålla mästerskapet på grund av oroligheter i landet.
För fotbollsälskare är Maradonas fantastiska dribblingsmål
mot England i kvartsfinalen det som etsat sig fast på
näthinnan, hans andra mål i matchen. Vi minns också ”Guds
hand” som hjälpte till att göra det första målet, där Maradona
i en luftkamp i straffområdet nådde högre än Englands
målvakt Peter Shilton och fick bollen i mål, trots Shiltons
närmare två decimeters längdövertag och trots att Shilton
kunde använda sina händer i duellen. Å andra sidan – det
gjorde ju Maradona också! Det var redan innan matchen dålig
stämning mellan länderna efter Falklandskriget 1982 och det
blev inte bättre efter kvartsfinalen. Åter tog sig Västtyskland
till final, men Argentina var svårbesegrade och tog sin andra
titel på tre VM.

VM-turneringen 1990 bjöd på defensiv och bitvis brutal
fotboll och för oss svenskar ett misslyckande i form av tre raka
förluster med 1-2. Endast ett år efter Berlinmurens fall
lyckades Västtyskland ta sig till final, för fjärde gången på fem
VM. Franz Beckenbauer ledde laget till seger med 1-0 mot
Argentina i finalen. I kvartsfinalen mellan Holland och
Tyskland var det en hätsk stämning mellan stjärnorna Frank
Rijkaard och Rudi Völler. Rijkaard spottade upprepade gånger
Völler i ansiktet och fick smeknamnet ”laman” i tysk press.
Båda spelarna blev till slut utvisade. Det här mästerskapet
kom också att förknippas med den gladfotboll som Kamerun
och frontfiguren Roger Milla (då 38 år gammal) spelade.
Landet nådde som första afrikanska nation kvartsfinal där de
förlorade mot England efter förlängning.

”När vi gräver guld i USA” blev en sommarhit 1994. Thomas
Ravelli räddade straffen mot Rumänien i kvartsfinalen, Tomas
Brolin togs ut i världslaget och Sverige tog brons efter en
seger med 4-0 mot Bulgarien. VM i USA var ett lyft för svensk
fotboll och en fortsättning på framgångarna i hemma-EM
1992. VM-turneringen avgjordes för första gången utanför
Europa och Sydamerika och segrare blev Brasilien efter seger
på straffar mot Italien. Under ordinarie tid lyckades de två
lagen inte prestera ett enda mål. Brasilien nådde sportlig
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Garrincha klev fram när Pelé skadades tidigt under VM
1962. Brasilien vann världsmästerskapet och Garrincha
valdes till turneringen bästa spelare. Faktum är att Brasilien
aldrig förlorat en match då både Garrincha och Pelé varit på
planen. Tyvärr var fortsättningen i Garrinchas liv mer
sorgligt i och med stora problem med droger och alkohol,
inte ens 50 år fyllda avled den forne stjärnan 1983.

England har bara en medalj i VM-sammanhang, den vann
de på hemmaplan 1966. I finalen besegrades Västtyskland
efter förlängning. I matchen gjordes ett av tidernas mest
omdebatterade mål, det avgörande 3-2-målet till England,
där det fortfarande diskuteras om bollen verkligen var över
mållinjen.

Gula och röda kort gör debut i internationell fotboll under
VM i Mexiko 1970. En anledning till att kortsystemet
införs är att domarna hade svårt att göra sig förstådda,
vilket ledde till stora missförstånd om vad som egentligen
hänt.

Den varma sommaren 1994 lyckades det svenska
landslaget mycket oväntat ta sig till semifinal i VM, för att
därefter vinna bronsmatchen mot Bulgarien med hela 4-0.
Sverige gjorde flest mål i turneringen, Brolin togs ut i
världslaget och Thomas Ravelli, som var starkt ifrågasatt
inför turneringen, gjorde en klassisk straffräddning i
kvartsfinalen mot Rumänien.

England segrade på hemmaplan 1966

Röda kort gör debut i VM 1970

Den magiske dribblaren

Sverige gräver nästan guld i USA
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framgång och tog första titeln på 24 år, men det defensiva och
taktiska spelet som laget spelade möttes trots segern av kritik
på hemmaplan. Andra händelser att minnas var att
Maradona, som snabbt kommit tillbaka till elitnivå, skickades
hem efter ha fastnat i dopingkontrollen med det
dopingklassade preparatet efedrin i kroppen. Colombia blev
utslagna efter självmål av backen Andres Escobar i mötet mot
USA. Två veckor senare mördas Escobar i Medellín, det
ryktades om att maffian förlorat stora pengar på lagets
förlustmatch.

Europa bäst på 2000-talet

Att hemmafavör verkligen är en favör belystes än en gång i
Frankrike 1998. Efter 60 år kom turneringen tillbaka till fransk
mark och hemmanationen lyckades att ta sig ända fram till
guldet, efter att ha besegrat Brasilien med 3-0 i finalen.
Stjärnan Zinedine Zidane gjort två mål i första halvlek medan
Ronaldo var en blek figur. Det sägs att han fått ett epileptiskt
anfall dagarna innan, men att hårda påtryckningar från bland
annat sponsorn Nike fick honom att ställa sig på planen i
finalen. 3-0 är för övrigt den största finalsegern i något av de
20 VM som hittills spelats.

2002 var första gången som mästerskapet delades mellan två
nationer, Japan och Sydkorea. Sydkorea tog sig oväntat till
semifinal, men föll sedan i bronsmatchen mot Turkiet. Flera av
de nationer som historiskt placerats sig bra misslyckades och
Italien, Argentina och Frankrike fick lämna turneringen tidigt.
Regerande mästarna Frankrike gick till och med mållösa från
mästerskapet. Två nationer som levererade var Brasilien och
Tyskland och de möttes sedermera i final. Brasilien tog sin
femte titel efter vinst med 2-0, båda målen gjorda av Ronaldo
som därmed tog revansch för missen fyra år tidigare. 2002
var konstigt nog första året som de två giganterna möttes i
VM och lagen hade vid det tillfället också den sämsta FIFA-
rankingen de någonsin haft. Trots det tog de sig alltså till final!
Sverige vann överraskande ”dödens grupp” före England och
Argentina, för att i åttondelsfinalen bli utslagna av Senegal.

Mästerskapet 2006 avgjordes i Tyskland. Turneringen ansågs
vara en stor publikframgång och samtliga matcher var
slutsålda. Målsnittet var dock det lägsta sedan 1990. Ronaldo
blev genom sitt mål mot Ghana den främste målgöraren i
VM-historien, med sina 15 fullträffar i karriären. I finalen
möttes Italien och Frankrike, där italienarna stod som segrare
för fjärde gången (efter straffläggning). Det många minns är
dock händelserna i förlängningen av finalen då franske
storstjärnan Zinedine Zidane skallade italienaren Marco
Materazzi i bröstet. Zidane utvisades och Italien vann på
straffar. Exakt vad Materazzi egentligen gjorde för att förtjäna
en skalle i bröstet är fortfarande okänt, men det ska enligt
Zidane ha varit en grov förolämpning mot hans syster och
mor.

Världsmästerskapet 2010 avgjordes i Sydafrika och det var

första gången det höll på den afrikanska kontinenten. Det var
också första gången två europeiska lag befann sig i final
utanför Europa och första gången som värdlandet inte tog sig
vidare från gruppspelet. Spanien, som dominerade
klubbfotbollen i Europa, tog hem finalen mot Holland och det
spanska laget hade då också stått som segrare i EM 2008.
VM-finalen var bitvis fult spelad. Hela 14 gula kort delades ut i
finalen, klart mer än tidigare ”rekordet” på sex kort från finalen
1986. Spaniens världsmästerskapstitel från 2010 följdes
sedan upp av ännu en EM-titel 2012 och det spanska laget
hade därmed tagit tre raka mästerskapstitlar.

2014 avgjordes VM i fotbollens hemland Brasilien.
Hemmanationen lyckades dock inte prestera under
mästerskapet och slutade på fjärde plats efter att i semifinalen
ha förlorat mot Tyskland med 7-1. I finalen vann Tyskland mot
Argentina med 1-0 och de säkrade därmed landets fjärde
världsmästartitel. Spanien som vunnit mästerskapet 2010
gjorde en skandalturnering och tog sig inte ens vidare från
gruppspelet, något inte heller England eller Italien gjorde.

Pokalen – värd ett eget avsnitt

Den första pokalen designades av den franske skulptören
Abel Lafleur till turneringen 1930. Pokalen namngavs
sedermera efter FIFA-ordföranden Jules Rimet som var
drivande i att ett VM skapades. När andra världskriget bröt ut
fanns trofén i Italien, som vid den tidpunkten var regerande
mästare. För att undvika att pokalen skulle konfiskeras av tysk
militär hämtade Ottorino Barassi, då vice ordförande i FIFA,
pokalen från bankvalvet och gömde den i en skokartong i sitt
hem i Rom. Fyra månader före VM i England 1966 stals
pokalen under en utställning, men den återfanns en vecka
senare inrullad i tidningspapper i en trädgård i södra London
av hunden Pickles. När Brasilien vann turneringen för tredje
gången 1970 tilldelades landet pokalen permanent, men 1983
stals den på nytt och har inte återfunnits sedan dess.

En ny pokal togs fram och för designen stod denna gång
italienaren Silvio Gazzaniga. Trofén är 36 centimeter hög,
gjord i 18 karats guld och väger 6,175 kilo. Vinnarna finns
ingraverade på undersidan av pokalen och Tyskland blev
första land att få sitt namn ingraverat i och med vinsten 1974.
Numera kan inget land vinna pokalen permanent, utan alla
vinnare får ha trofén till nästa mästerskap och tilldelas
därefter en replika.
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Sverige var utdömt inför VM 2002 och med Argentina,
England och Nigeria i gruppen såg det mörkt ut. Laget
överraskade dock alla och vann gruppspelet. Anders
Svenssons frispark mot Argentina är en klassiker. Tyvärr
vände lyckan i åttondelsfinalen mot Senegal då Svenssons
skott i förlängningen tog i stolpen och Sverige förlorade
slutligen matchen.

Efter en svag inledning på turneringen 2006 vaknade den
franske superstjärnan Zinedine Zidane i slutspelsfasen.
Många anser att han dominerade i såväl åttondelsfinal
som kvartsfinal och semifinal. Även i finalen mot Italien
började Zidane bra och gjorde 1-0 till Frankrike. Sedan tog
det stopp och Zidane utvisades efter en skallning på
Materazzi. Händelsen har nu blivit statyn ”Coup de tête”.

Tyskland är regerande mästare efter segern i Brasilien 2014.
Det starka mittfältet och snarare en stark laginsats än
enskilda stjärnor ledde bland annat till att man överlägset
vann mot värdlandet i semifinalen och kunde säkra vinsten
mot Argentina i finalen genom mål av Mario Götze i 113:e
minuten.

Den första VM-pokalen designades av den franske
skulptören Abel Lafleur. Under årens lopp har den därefter
både gömts undan från tysk militär under andra världskriget
och stulits ett par gånger. Första stölden skedde i England
inför VM 1966, men pokalen återfanns av hunden Pickles
som hittade den i en trädgård i London. Efter att Brasilien
vunnit pokalen tre gånger sedan VM 1970 fick landet behålla
den för evigt, dock stals den på nytt 1983 och har inte
återfunnits sedan dess.

Zidanes skallning av Materazzi 2006 som staty

Tyskland är regerande mästare

Svensk glädje i VM 2002

Hunden Pickles har en speciell roll i VM-historien
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Straffarnas historia & 
skytteligavinnare



Irländsk målvakt uppfinnare av straffsparken

När matcher inte kunnat avgöras på ordinarie tid har man
genom åren tagit till olika lösningar för att utse en segrare. Det
har handlat om förlängning, omspel eller till och med lottning
genom att singla slant. Att avgöra en match genom att singla
slant kanske låter som något som främst skett på grusplaner i
Korpen-fotboll, men faktum är att Italien utsågs som segrare
mot Sovjetunionen i semifinalen i EM 1968 efter att
landslagskaptenen (tillika Inters försvarsgigant) Giacinto
Facchetti lyckades välja rätt sida av myntet. Även Israel
drabbats av slantsingling, också 1968 då laget skickades ut ur
i en kvartsfinal mot Bulgarien.

Man kan alltså med fog hävda att 1968 är ett magiskt årtal för
myntets inverkan på fotbollshistorien. Efter detta olycksaliga
år började inte oväntat det stora arbetet med att hitta en
lösning på hur matcher skulle kunna avgöras utan att låta
slumpen styra.

Straffsparkar har använts i fotbollen sedan slutet på 1800-
talet och själva ”uppfinningen” har tillskrivits den irländske
målvakten William McCrum som vaktade buren för Milford
FC, men också var medlem av det irländska fotbollsförbundet.
Införandet av straffsparken skedde för att förhindra de ofta
brutala kapningarna av motståndarnas anfallare i närheten av
målet. I regel 13 från 1891 står att läsa att om en spelare
medvetet fälls eller hålls fast inom tolv yards från målet ska
domaren döma straffspark. Straffsparken får läggas från valfri
plats, tolv yards från mållinjen utan påverkan från någon
annan än målvakten i motståndarlaget. Straffpunkten, så som
vi känner till den idag, infördes 1902 och D-linjen som
markerar gränsen för övriga spelare infördes 1937.

Att Israel åkte ur OS på lottning sägs också vara anledningen
till att Yosef Dagan i det israeliska fotbollsförbundet kom med
förslaget till att införa straffsparkar som ett sätt att avgöra
matcher av cupkaraktär. Redan 1965 hade Dagan lyckats få
igenom ett experiment med straffläggning i cupmatcher i
Israel, men det var först efter hans landslags tråkiga uttåg ur
OS som han kom sig för att skicka in ett förslag till förändring
till FIFA. Förslaget publicerades i FIFA News i augusti 1968.

Förslaget fick stöd i fotbollsvärlden och den 27 juni 1970
antogs förändringen, även om FIFA uttryckte att de inte var
helt tillfreds med straffläggning som ett sätt att avgöra
matcherna.

Intåget i de stora turneringarna

När Jugoslavien 1976 stod värdar för EM blev turneringen
historisk genom att det var det första större mästerskapet
som avgjordes med straffar. Tjeckoslovakien stod som segrare
och var europamästare efter att ha besegrat Västtyskland från
11-meterspunkten. Det tog ytterligare några år innan
straffarna letat sig in i själva VM-slutspelet, i Spanien 1982
där Tyskland slog ut Frankrike i semifinalen.

När VM 1982 gick av stapeln hade straffläggning som ett sätt
att avgöra finalen ännu inte införts, utan det var först i VM
1986 som reglerna tillät ett lag att titulera sig världsmästare
utan att de gjort ett enda mål under själva finalmatchen.
Genom historien har två VM för herrar avgjorts genom
straffläggning. När Brasilien slog Italien med 3-2 i finalen 1994
i USA efter en mållös tillställning (mer om det längre fram)
och när Italien tog revansch mot sig själva då de slog
Frankrike med 5-3 i straffar och med 6-4 totalt i matchen.

Minnesvärda straffar i VM

Nedan listar vi ett antal olika straffar som fastnat i minnet hos
skribenterna, listan gör inte anspråk på att vara en
sammanställning av de viktigaste, mest kända eller mest
spektakulära straffläggningarna utan är en helt subjektiv lista.
Vi har valt ut fyra stjärnor som missat sin chans, lite svensk
idrottshistoria samt en oväntad bonusstraff.

1. Roberto Baggio: Som en av de största stjärnorna i VM-
turneringen i USA 1994 bar Roberto Baggio Italien på sina
axlar på vägen mot finalen. Hans dominans på planen och
hans buddhistiska tofs satte honom även i fokus hos publiken
världen över. Finalen spelades mot ärkerivalen Brasilien, som
inte lyckats ta hem VM-bucklan sedan 1972 och matchen
blev en uppvisning i taktisk fotboll som slutade mållöst. Inte
heller förlängningen bjöd på några mål och det var därmed
dags för straffläggning.

Straffarnas historia
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När Baggio så stegade fram till straffpunkten som Italiens
sista straffläggare var han tvungen att lägga bollen i mål för
att hålla laget kvar i matchen, efter att lagkamraterna Baresi
och Massaro båda missat sina straffar. Stundens allvar
verkade dock påverka Baggio som skickade bollen långt över
ribban och Brasiliens målvakt Taffarel kunde fira att det
brasilianska landslaget åter hade säkrat världsmästartiteln.

2. David Trezegeut: Finalen mellan Italien och Frankrike på
Olympiastadion i Berlin 2006 innehöll flera minnesvärda
stunder, inte minst den högst oväntade skallningen från
Zinedine Zidane som träffade bröstkorgen på Marco
Materazzi, vilket resulterade i att Frankrike fick avsluta
matchen utan sin härförare. Det fanns också andra saker som
gjorde finalen unik. Det var första gången sedan 1978 som
varken Brasilien eller Tyskland tagit sig till titelmatchen och
första gången sedan 1982 som två europeiska lag gjorde upp
om mästerskapet. Det var dessutom andra gången i historien
som en VM-final avgjordes på straffar och det man kanske
glömt är att Zidane faktiskt öppnade matchen med att göra 1-
0 redan i den sjunde minuten på en straff, orsakad av
Materazzi. Materazzi kvitterade till 1-1 i den 19 minuten på en
nick efter en hörna slagen av Andrea Pirlo. De båda var med
andra ord i högsta grad huvudpersoner i denna final. Efter att
Zidane fått sitt röda kort i 110:e minuten hände inte mer, utan
matchen kom att avgöras genom straffar. Italien var kliniska i
sitt utförande och rullade in samtliga straffar.

Stjärnanfallaren David Trezeguet utsågs till syndabock efter
att hans straff träffat ribbans underkant, ned på mållinjen och
ut. Den avslutande franska straffen behövde därmed aldrig
slås efter att Fabio Grosso slagit in den femte raka straffen för
Gli Azzurro. Italien vann totalt med 6-4 efter att matchen
slutat 1-1. Italien fick därmed inte bara revansch mot Frankrike
för förlusten i EM-finalen år 2000, utan även mot Trezegeut
som var den spelare som avgjorde EM sex år tidigare genom
ett så kallat Golden Goal.

3. Zico: De brasilianska landslagen från 1982 och 1986 anses
av många vara de bästa lagen som inte lyckats vinna VM.
Faktum är att laget 1986 blev utslaget redan i kvartsfinalen
mot Frankrike. Zico var en av de stora stjärnorna i
världsfotbollen under slutet av 1970-talet och första halvan av
1980-talet, men inför VM i Mexiko hade han plågats av
skador och fungerade framförallt som en avbytare som skulle
komma in och ändra matchbilden under andra halvlek. Som
motståndare i kvartsfinalen stod Michel Platinis Frankrike som
var mitt i sin storhetsperiod, vilken kröntes av EM-guldet på
hemmaplan 1984 men också två semifinaler i VM 1982 och
1986.

När Zico byttes in i 71:a minuten stod matchen och vägde vid
ställning 1-1. Bara två minuter efter att han sprungit in på
planen fick Zico den stora möjligheten att avgöra från elva
meter, efter att Branco välts omkull i straffområdet. Zico
brände straffen när han sköt rakt på den franske målvakten

Joel Bats. Det blev inga fler mål under ordinarie tid och i den
följande straffläggningen vann Frankrike och avancerade till
semifinal. Att såväl Platini (som ende fransman) som Socrates
missade sina straffar är det ingen som minns, utan det är
Zicos miss under ordinarie tid som etsat sig fast på
hornhinnan. 1986 blev Zicos sista VM och tre år senare
avslutades landslagskarriären efter 71 matcher och 48 mål.

4. Chris Waddle (och alla andra engelsmän): Att England
misslyckas i VM är inte någon överraskning, det är snarare
regel än undantag. I VM 1990 i Italien hade det engelska
manskapet ändå lyckats ta sig till semifinal, där Västtyskland
stod för motståndet. Förväntningarna och förhoppningarna
var enorma och krigsrubrikerna i brittisk press var som vanligt
på topp. Inte sedan 1966 hade fotbollens hemland haft
samma möjlighet som den här gången, och efter 90 minuters
ordinarie tid och 2x15 minuters förlängning var ställningen 1-1
efter mål i andra halvlek av Andreas Brehme och Gary Lineker.
Förlängningen var dramatisk, med stolpträffar av båda lagen
och ett bortdömt mål för England på grund av offside. Straffar
väntade och efter de tre första omgångarna var ställningen
lika, men sedan började problemen för England. Stuart Pearce
missade sin möjlighet, vilket följdes av ett mål från tysken Olaf
Thon.

När sedan Chris Waddle lade sin straff långt över ribban var
resan över. Tyskland tog sig till final, segrade och kunde
titulera sig världsmästare. England förlorade sedan även
matchen om tredje plats mot Italien och turneringen var
starten på en rad misslyckade straffläggningar i olika
mästerskap. 1996 åkte England ut ur EM på straffar (återigen
mot Tyskland), och 1998 var det Argentina som skickade hem
britterna från VM. Förbundskaptenen Glenn Hoddle hade
inför den turneringen hävdat att man hade det bäst
förberedda engelska landslaget genom tiderna, men när det
sedan visade sig att man aldrig tränat straffläggning var det
ytterligare en i raden av överskattningar gällande den egna
förmågan i den engelska landslagsfotbollen. Som för att
bevisa sin oduglighet blev England också utslagna ur VM
2006 på straffar, och landet toppar därmed den föga
attraktiva listan över sämsta straffläggarna genom VM-
historien med noll av tre möjliga vinster.

5. Håkan Mild och Miodrag Belodedic: För svenska
fotbollsfans är naturligtvis straffläggningen mot Rumänien i
USA 1994 fortfarande ett starkt minne, även om det i viss
mån känns uttjatat efter att det envisats med att dra fram
spelarna från den årgången på samtliga fotbollsgalor i över 20
års tid. Matchen hade varit dramatisk och bjöd på ett antal
vändningar. Efter ett sent mål i 78:e minuten av Tomas Brolin
fick de svenska fansen förhoppningar om en mycket oväntad
semifinal i VM, men med bara två minuter kvar av ordinarie
speltid kvitterade Rumänien via Florin Răducioiu som därmed
tog matchen till förlängning.

19



2020

Efter 101 minuter var det dags igen och ännu en gång var det
Răducioiu som rullade in bollen bakom den svenske
målvakten Thomas Ravelli. Med endast fem minuter kvar av
förlängningen slog sedan backen Roland Nilsson en långboll
mot straffområdet där Kennet Andersson nådde högre än den
rumänske målvakten Prunea och matchen gick till
straffläggning. Först ut var den relativt oprövade Håkan Mild,
som anmälde sig att ta den första straffen men som med viss
tveksamhet i kroppen stegade fram till bollen och skickade
den långt ovanför målburen. Därefter sattes sju straffar i rad,
när det var Dan Petrescos tur. Straffen slogs mot mitten av
målet och Ravelli kunde enkelt rädda. När sedan först Roland
Nilsson och sedan Ilie Dumitrescu skjutit sina straffar i mål var
matchen återigen lika efter att alla ordinarie straffar lagts.

Nu startade utslagningsomgången, och först ut i denna var
Henrik Larsson som mycket säkert rullade in bollen tätt intill
målvaktens vänstra stolpe. Det hela avgjordes när Miodrag
Belodedic missade sin straff, eller snarare när Thomas Ravelli
räddade straffen med världens hittills längsta vänsterarm. Till
Håkan Milds försvar ska nämnas att det var han som slog
frisparkspassen till Brolin som ledde till matchens första mål
och han gjorde dessutom 2-0 i bronsmatchen mot Bulgarien.
Slutet gott, allting gott.

6. Diana Ross: Under arbetet med denna analys har
skribenterna uppmärksammats på intressant bonusmaterial.
Sångerskan Diana Ross sällar sig nämligen något oväntat till
de personer som bör nämnas i detta sammanhang. Under
invigningen av fotbolls-VM i USA hade Ross framträtt och
hela hennes show skulle avslutas med att hon dansade fram
till en boll som låg uppskattningsvis 3 meter från mållinjen.
Tanken var att likna det hela med en straff där målet skulle
delas på mitten när bollen landade i nätet. Men Diana Ross,
som sannolikt aldrig spelat fotboll, ville uppenbarligen
annorlunda eller snarare ville ödet annorlunda. För när
sångerskan sparkade till bollen flög den i princip sidledes och
missade alltså komiskt nog målet, som trots det ramlade
sönder som om den forne mästerskytten Roberto Carlos
saftat på ordentligt.



William McCrum uppfann straffsparken. William var
verksam i Irländska fotbollsförbundet, men under en tid
även målvakt i Millford. Hans målvaktskarriär var dock allt
annat än framgångsrik. Under hans säsong mellan
stolparna 1890/91 slutade laget sist i ligan utan en enda
poäng och med 62 insläppta mål.

Tabellen visar de lag som deltar i VM och som varit
inblandade i minst två straffavgöranden i tidigare
mästerskap. Argentina är det lag som varit inblandade i
flest straffläggningar, men mest framgångsrikt bland
landslagen är Tyskland som vunnit samtliga fyra
straffuppgörelser de hamnat i. England har däremot aldrig
lyckats vinna en VM-match från elva meter.

Straffläggningarna är kulmen i oavgjorda slutspelsmatcher i
VM. Efter 90 minuters ordinarie spel samt 30 minuters
förlängning väntar avgörande från straffpunkten. Den
psykiska pressen är ofta stor på de spelare som får ansvaret
att lägga en straff och det är inte ovanligt att de riktigt stora
stjärnorna missar. Ett exempel på det är när den
brasilianske storspelaren Zico missade sin straff mot
Frankrike i kvartsfinalen 1986.

Under invigningen av VM 1994 i USA skulle sångerskan
Diana Ross lägga en straff som en del av sitt
framträdande. Målet var placerat gissningsvis tre meter
från straffpunkten, men Ross misslyckades ändå med att
göra mål och det hela föll därmed platt. Målvakten spelade
dock villigt med och slängde sig och målburen föll
planenligt i bitar trots att bollen alltså flög en meter
utanför.

Tyskland har vunnit alla straffläggningar i VM

Zico missar en straff mot Frankrike 1986

Mannen som uppfann straffsparken

Diana Ross oväntad straffläggare

Antal straffläggningar Vunna Förlorade %

Tyskland 4 4 0 100%

Argentina 5 4 1 80%

Brasilien 4 3 1 75%

Frankrike 4 2 2 50%

Costa Rica 2 1 1 50%

Spanien 3 1 2 33%

England 3 0 3 0%

Mexiko 2 0 2 0%
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Flest mål vinner

Grunden i fotboll är enkel, den som gör flest mål vinner.
Målgörare är därmed centrala i sporten och det är oftast de
stora målgörarna, det vill säga anfallarna och de offensiva
mittfältarna, som får störst uppmärksamhet från media och
supportrar. I den här delen gräver vi i VM-historiken för att
fångar lite av magin hos de främsta målgörarna i turneringen
och samtidigt lyfta fram några av de främsta favoriterna till att
bli årets skytteligavinnare.

I VM har det innan årets turnering totalt spelats 836 matcher
där det har gjorts 2379 mål, det vill säga i snitt 2,8 mål per
match. Det finns naturligtvis en mängd oavgjorda noll-noll-
matcher, men i ärlighetens namn är det relativt få av dessa
som fastnat på näthinnan ens hos de mest inbitna
fotbollsfantasterna, då det är segermålen vi kommer ihåg. Till
exempel kvartsfinalen mellan grannländerna Österrike och
Schweiz den 26 juni 1954, som är historiens mest målrika
match. Tillställningen var märklig i det avseendet att Schweiz
gjorde tre mål på tre minuter tidigt i första halvlek och efter 19
minuter verkade alltså alpnationen gå mot en säker seger och
vägen till semifinalen var därmed öppen. Theodor Wagner
och Alfred Körner ville dock annorlunda och 15 minuter senare
hade allt vänt efter två mål vardera av de österrikiska
anfallarna. Dessutom gjorde lagkaptenen Ernst Ocwirk också
ett mål under denna magiska period. Ställningen var alltså 5-3
till Österrike efter 34 minuters spel och tillställningen slutade
med resultatet 7-5 till Österrike. Att Sepp Hügi gjorde hattrick
i matchen för sitt Schweiz hjälpte således föga.

Det land som har gjort flest mål i en VM-match är Ungern i
segern över El Salvador med 10-1 i turneringen 1982. Det är
för övrigt enda gången ett lag har kommit upp i tvåsiffrigt
antal mål i VM. Även om Ungern tog en tidig ledning i fjärde
minuten var tillställningen initialt inte så spektakulär och i
halvtid ledde det ungerska landslaget med måttliga 3-0. Ju
längre matchen gick, desto större blev övertaget. El Salvadors
Luis Ramirez gjorde dock lagets tröstmål i 64:e minuten och
ställningen var då 5-1. Laszlo Kiss, som byttes in i 56:e
minuten, gjorde då sannolikt ett av fotbollshistoriens

snabbaste hattrick när han nätade tre gånger på sju minuter
mellan den 69:e och 76:e minuten. Eftersom hans lagkamrater
dessutom rullade in ytterligare två bollar nådde Ungern
därmed tio mål efter 83 minuter.

Mesta målgöraren genom tiderna är tysken Miroslav Klose,
med 16 mål på 24 matcher i fyra VM (2002, 2006, 2010 och
2014). Tätt följt av Brasiliens Ronaldo med 15 mål, samt Gerd
Müller på en tredjeplats med 14 mål. Topplistan av målgörare
domineras av tyska spelare och hela fem av de 13 målgörare
som gjort tio mål eller fler har spelat för det tyska landslaget.
Av dagens aktiva spelare är också tyske Thomas Müller den
mest framgångsrike målskytten på 8:e plats i VM-historiens
skytteliga med sina tio mål. Även om det kanske är lite
mycket att vänta sig att han gör sex mål under sommaren så
är det inte omöjligt, inte minst med tanke på att Tyskland är
ett lag som alltid går långt i VM-turneringarna och att han i
senaste VM fem gånger lyckades rulla bollen i nät.

Främsta målskytt i en enskild turnering är dock fransmannen
Just Fontaine som i sin enda turnering, i Sverige 1958, gjorde
hela 13 mål. Det ger ett målsnitt på 2,17 för den målfarlige
fransmannen som endast spelade sex VM-matcher. I den
senaste VM-turningen var den främsta målskytten Colombias
(och numera Bayer Münchens) James Rodríguez som gjorde
sex mål. Då han spelade 400 minuter i VM motsvarar det ett
mål var 67:e minut och med tanke på hans endast nio skott
mot mål under turneringen är han definitivt i toppskiktet även
i effektivitetsligan.

Vem vinner skytteligan i årets VM?

Bland de favorittippade skytteligavinnarna återfinns några av
världens största stjärnor, bland andra Neymar och Lionel
Messi, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo och Romelu
Lukaku. Vi presenterar på kommande sidor dessa fem i
kortare personporträtt och lägger dessutom till Thomas
Müller. De här spelarna representerar dessutom lag som
väntas gå långt i VM, där Brasilien, Tyskland, Frankrike,
Argentina, Belgien och Portugal representerar sex av de åtta
största favorittippade att vinna turneringen (de övriga två är
Spanien och England).

Skytteligavinnare
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Neymar, eller Neymar da Silva Santos Júnior som är hans
fullständiga namn, är en av VM:s stora profiler. Den 26-årige
brasilianaren gjorde debut för landslaget i augusti 2010 och
har sedan dess spelat 83 landskamper och gjort 53 mål.
Karriären inleddes i Santos FC men Neymar lämnade sedan
hemlandet 2013 för spel i Barcelona, där han gjorde 68 mål
innan han 2017 lämnade Spanien för spel i Paris Saint-
Germain. Dit kom han med en prislapp på 222 miljoner euro,
men rykten säger att han åter kan vara på väg till Spanien,
denna gång för spel i Real Madrid.

I den senaste VM-turneringen på hemmaplan i Brasilien var
Neymar tongivande, men för honom fick VM ett abrupt slut
den 4 juli i kvartsfinalen mot Colombia då han skadade
ryggen. Han kunde därmed inte vara med i semifinalen mot
Tyskland, en match där hemmanationen förnedrades och fick
se sig besegrade med osannolika 7-1 av de blivande
världsmästarna. I februari i år skadade Neymar foten i en
match mot Olympique de Marseille och han har sedan dess
inte spelat. Formen är således osäker, men till VM är han
detta till trots en av favoriterna till att ta hem skytteligan.

Lionel Messi är utan tvekan en av fotbollshistoriens mest
talangfulla spelare och har i över ett decennium varit en
ledande profil i Barcelona. Med klubblaget har Messi varit
extremt framgångsrik och bland annat vunnit spanska ligan
nio gånger och tagit hem fyra titlar i Champions League. Han
har också en rad rekord, bland annat flest mål genom tiderna i
La Liga (383) och dessutom antal gjorda mål under en säsong
(50). Under 2005 gjorde Messi sitt första framträdande i
Argentinas herrlandslag, där han sedan dess gjort 123
landskamper och producerat 61 mål. Han har däremot fått
kritik för att inte ha levererat lika bra under VM. Under sina
första två mästerskap gjorde han sammanlagt ett mål, medan
det under 2014 lossnade något och nu summerar antalet mål
till fem på tre turneringar.

I kvalet till årets VM hackade det argentinska maskineriet och
inför sista omgången låg laget inte bättre än sexa i den
sydamerikanska kvaltabellen, således utanför VM. I sista
matchen mötte laget Ecuador på bortaplan i Quito och endast
en seger räknades. Matchen började dock inte bra för Messi
och hans lagkamrater, då Ecuador gjorde 1-0 redan efter 40
sekunder, men sedan vände turen. Messi gjorde 1-1 efter tolv
minuter och kunde efter 21 minuter ge sitt lag ledningen efter
att ha skjutit bollen upp i nättaket. Han slutförde genom att
fullborda ett hat-trick i 62:a minuten med en chiplobb över
Ecuadors målvakt Maximo Banguera. Argentina gjorde
därmed Brasilien, Uruguay och Colombia sällskap som
direktkvalificerade till VM och Peru blev efter kvalspel mot
Nya Zeeland femte lag från Sydamerika att få resa till
Ryssland i sommar. I förra VM nådde Messis Argentina till
final där Tyskland blev för svåra och målet är självklart att den
här gången stå som segrare i finalen den 15 juli.

Att Cristiano Ronaldo finns med på listan över mest troliga
vinnarna av VM:s skytteliga överraskar sannolikt inte någon.
Även om han ligger tvåa i alla tiders målgörare i Spanien, efter
Lionel Messi, har Ronaldo ett högre målsnitt med 311 mål på
292 matcher (ett snitt på 1,07!). Att Ronaldo i år dessutom
vann skytteligan i Champions League med sitt Real Madrid för
sjätte gången i rad samt sjunde gången totalt och samtidigt är
den spelare som gjort flest mål i turneringens historia gör
Ronaldo till en vass kandidat att vinna även VM:s skytteliga.
Ronaldo gjorde landslagsdebut under 2003 och har sedan
dess producerat 81 mål på de 149 matcher han spelat.

Till förra VM tog sig Portugal vidare genom att slå ut Sverige i
ett dubbelmöte, ett möte de vann med sammanlagda 4-2 där
Ronaldo gjorde samtliga fyra mål. Väl i Brasilien var laget inte
särskilt framgångsrikt, utan kunde i första matchen notera 0-4
mot blivande världsmästarna Tyskland vilket var lagets
största förlust någonsin i ett VM. Denna förnedring följdes
upp av 2-2 mot USA och slutligen av en tröstvinst med 2-1
mot Ghana där Ronaldo med sitt enda mål i turneringen
säkrade segern i 80:e minuten. Portugal hamnade på tredje
plats i gruppen och var därmed utslagna. Revanschen kom två
år senare i EM, även om laget inte imponerade i gruppspelet.
Tre oavgjorda matcher mot Island, Österrike och Ungern
gjorde att Portugal gick vidare som sista lag i gruppen, efter
att Ronaldo räddat laget med två mål i andra halvlek i den
sista och avgörande matchen mot Ungern. Straffseger i
kvartsfinalen mot Polen, en vinst med 2-0 mot Wales i
semifinal och slutligen 1-0 i förlängningen i finalen mot
Frankrike och Portugal stod som europamästare när
slutsignalen ljöd. Som självklar frisparks- och straffläggare i
nationslaget har Ronaldo alla förutsättningar att lyckas med
målskyttet även i detta VM.

Antoine Griezmann är kanske inte lika namnkunnig som de tre
största favoriterna till att ta hem skytteligan, men är likväl en
framgångsrik anfallare med gedigna spetsegenskaper. Som
anfallare i Atlético Madrid har han under de senaste åren
skördat stora framgångar och blev så sent som 2016 utsågs
han till La Ligas bäste spelare, en titel som annars Lionel
Messi prenumererat på med sex utmärkelser sedan priset
började delas ut 2008 och där Ronaldo likt Griezmann endast
erhållit priset en gång. I den randiga Atléticodräkten har han
sedan han kom till den spanska huvudstaden noterats för 79
mål på 142 matcher. Under VM i Brasilien kom Frankrike till
kvartsfinal, efter förlust 0-1 mot Tyskland och Griezmann gick
mållös genom turneringen.

I EM på hemmaplan 2016 tog sig fransmännen till final, men
fick se sig besegrade och Portugal fick istället lyfta
segerpokalen. I gruppspelet gjorde Griezmann sitt första mål i
turneringen (mot Albanien), men sedan lossnade skyttet
ordentligt och han gjorde båda målen när Irland besegrades
med 2-1 och i kvartsfinalen mot Island gjorde han ytterligare
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ett mål.

Det är kanske framförallt semifinalen mot Tyskland som har
etsat sig fast på näthinnan där Griezmann gjorde båda målen
och tog hemmanationen till final. Även om han inte kunde ta
hem EM-titeln belönades Griezmann med utnämningar som
turneringens bäste spelare och som vinnare av skytteligan
med sex mål och två assist. I landslaget har Griezmann till
dags dato gjort 52 matcher och i dessa gjort sammantaget 19
mål.

Romelu Lukaku lämnade inför förra säsongen Everton för att
representera Manchester United och även om säsongen varit
lite blandad måste ändå 16 mål på 34 matcher anses vara
godkänt. Åren innan spelade Lukaku i Everton och gjorde då
64 mål på 141 matcher, med säsongen 2016/2017 som hans
bästa med 25 fullträffar. Han har också rekordet för flest mål i
det belgiska landslaget med 33 fullträffar på de 66 matcher
han spelat sedan debuten 2010. Under VM 2014 tog sig
Belgien vidare från gruppspelet efter tre raka segrar, Lukaku
var en startspelare i den första matchen men byttes ut efter
58 minuter. Laget besegrade sedan USA med 2-1 i
åttondelsfinalen där Lukaku, efter att ha blivit inbytt till
förlängningen, gjorde matchavgörande 2-0 i 105:e minuten
och dessförinnan assisterat till Kevin De Bruynes 1-0. I
kvartsfinalen var Argentina för starka och resan för Belgien
och Lukaku tog slut den 5 juli på Estádio Nacional Mané
Garrincha i Brasilia.

I EM två år senare var det många som talade om Belgien som
en möjlig segrare av slutspelet i Frankrike, och laget tog sig
programenligt vidare från gruppen efter segrar mot Irland och
Sverige. I matchen mot Irland gjorde Lukaku två mål och
visade därmed sin målfarlighet. I såväl åttondelsfinalen, som i
segern 4-0 mot Ungern och i förlusten med 1-3 mot Wales i
kvartsfinalen gick Lukaku mållös. Om Belgien kan leva upp till
förväntningarna i Ryssland kan Lukaku definitivt vara en
kandidat till skytteligatoppen.

Thomas Müller spelar till vardags i storklubben Bayern
München och är inte en av favoriterna att göra flest mål i VM.
Faktum är att han inte ens är tippad som bästa målskytt i det
tyska landslaget där Leipzigs Timo Werner väntas vara mest
framgångsrik under turneringen. Müller har dock gjort över
100 mål i den tyska landslagsdressen och på två VM har han
gjort tio mål och är därmed den ende spelare i årets VM som
rimligen skulle kunna blanda sig i toppen av listan över de
mest framgångsrika målskyttarna genom tiderna. Det krävs
att han producerar sex mål för att komma ikapp landsmannen
Klose som leder med sina 16 mål.

Under VM i Brasilien satte Müller tonen redan i den första
matchen mot Portugal, där han noterades för ett hat trick och
i den avslutande gruppspelsmatchen mot USA gjorde han
ytterligare ett mål. Med sitt femte mål inledde han målskyttet

i semifinalen mot Brasilien, en tillställning där Tyskland
förnedrade värdnationen och slutligen vann med 7-1 efter att
laget gjort fem mål på de första 29 minuterna! I EM 2016 var
Müller en startspelare i samtliga sex matcher för tyskarna,
men han lyckades inte göra ett enda mål under turneringen.
Inte heller under de två gångna säsongerna har Müller riktigt
fått igång målskyttet och trots att han spelat totalt 58
ligamatcher under dessa år har han endast gjort sammantaget
13 mål, klart lägre än föregående säsonger och inte minst lägre
än hans toppår 2015/16 då han gjorde hela 20 mål. Även om
det är en högoddsare ska man inte glömma bort Müller i
sommar. Han startade i nio av tio kvalmatcher för Tyskland,
var lagets främsta målskytt med fem fullträffar och väntas
vara given i lagets förstauppställning. Det tyska landslaget är
också som alltid en av de stora favoriterna till att ta hem hela
VM och att en tysk därmed återfinns högt upp i skytteligan är
inte osannolikt.



Schweiz mötte Österrike i kvartsfinalen i VM 1954.
Matchen har gått till historien som den mest målrika i VM.
Drabbningen slutade med seger 7-5 för Österrike, som
därmed tog sig till semifinalen mot Västtyskland. Där tog
det dock stopp efter förlust med 1-6, men Österrike
lyckades några dagar säkra bronset efter seger mot Ungern.

Målskyttar och storstjärnor. Om man frågar spelbolagen
är Neymar och Messi favoriter till att ta hem skytteligan i
årets VM, båda betalar tolv gånger pengarna. Frankrikes
Griezmann följer tätt därefter och även Ronaldo och
Lukaku får anses ha en god chans att bli främsta
målskyttar. För den som tror att historiska resultat har
bäring på framtiden är Thomas Müller rätt person att
lägga pengarna på.

Portugisen Cristiano Ronaldo gör i genomsnitt fler än ett
mål per match för sitt Real Madrid och vann i år skytteligan
i Champions League för sjätte gången i rad och sjunde
gången totalt. Om Portugal lyckas upprepa bedriften från
EM 2016, då laget vann hela turneringen, så finns alla
möjligheter att hitta Ronaldo i toppen bland målgörarna i
VM.

Miroslav Klose leder listan över historiens främsta
målgörare i VM-sammanhang. De 16 fullträffarna har
producerats under fyra VM; 2002, 2006, 2010 samt
2014. Den ende i sommarens VM som potentiellt skulle
kunna närma sig är landsmannen Thomas Müller som
med sina tio fullträffar är mest framgångsrik av de spelare
som åker till Ryssland.

Neymar och Messi favoriter att vinna skytteligan

Ronaldo vann skytteligan i Champions League

Tidernas mest målrika match

Klose är främste VM-målskytten genom tiderna

Möjliga vinnare skytteligan VM 2018 Odds
Neymar (Brasilien) 12
Lionel Messi (Argentina) 12
Antoine Griezmann (Frankrike) 13
Cristiano Ronaldo (Portugal) 15
Romelu Lukaku (Belgien) 17
Thomas Müller (Tyskland) 34
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Hur spelas VM och 
vad tror vi?



Fortsatt 32 lag i den 21:a VM-turneringen

Årets upplaga av VM blir den 21:a VM-turneringen genom
tiderna och precis som under Brasilien-VM 2014 deltar 32 lag
fördelat på åtta grupper. Det har dock funnits förslag, ivrigt
förespråkat av UEFA-ordföranden Michel Platini, på att utöka
antalet deltagande lag till 40 redan till årets VM-slutspel och
då utöka antalet lag till fem i varje grupp. Som argument för
förslaget har bland annat anförts att FIFA har hela 209
medlemsförbund och att en utökning skulle vara mer
inkluderande och gagna alla. Kritiken har samtidigt varit att en
utökning skulle medföra att antalet gruppspelsmatcher skulle
öka från dagens 48 till 80 och det totala antalet matcher
skulle öka med 50 procent, från dagens 64 till 96, vilket
medför kraftigt ökade arrangemangskostnader och ytterst få
länder skulle därmed kunna klara av att arrangera turneringen.
Den 10 januari 2017 beslutade dock FIFA om en utökning av
antalet deltagande lag till hela 48 från och med slutspelet
2026 vars spelplats ännu inte är bestämd.

VM-slutspelet genomförs mellan den 14 juni och den 15 juli.
Gruppspelet, där alla lag möter varandra en gång vardera,
spelas den 14 till 28 juni vartefter de två bäst placerade lagen i
varje grupp går vidare till åttondelsfinaler och sedan slutspel.
VM-finalen går till slut av stapeln söndagen den 15 juli på
Rysslands största idrottsarena Luzjnikistadion i Moskva.

Tabellplaceringen av lagen i varje grupp baseras på:

1. Poängen i alla gruppmatcher, med 3 poäng vid vinst, 1
poäng vid oavgjort och 0 poäng vid förlust

2. Målskillnad i alla gruppmatcher

3. Gjorda mål i alla gruppmatcher

4. Poäng i matcherna mellan likaplacerade lag

5. Målskillnad i matcherna mellan likaplacerade lag

6. Gjorda mål i matcherna mellan likaplacerade lag

7. Fair play-poäng

8. Lottdragning

Totalt tolv arenor i elva städer

Ryssland är som bekant ett stort land till ytan och matcherna i
VM-slutspelet kommer att spridas mellan totalt tolv arenor i
elva städer (två arenor i Moskva). Från ett svenskt geografiskt
perspektiv så är den närmaste arenan baserad i Kaliningrad, i
sammanhanget ett stenkast bort på andra sidan Östersjön
mellan Litauen och Polen. På den andra sidan den geografiska
skalan spelas bland annat Sveriges sista gruppspelsmatch,
den mot Mexiko, borta i Boris Jeltsins födelsestad
Jekaterinburg vid Uralbergen. Mästerskapets arenor (stad,
kapacitet i antal åskådare):

• Luzjnikistadion (Moskva, 81 000)

• Krestovskij Stadion (St Petersburg, 66 881)

• Olympiastadion Fisjt (Sotji, 47 659)

• Volgograd Arena (Volgograd, 45 568)

• Kazan Arena (Kazan, 45 105)

• Mordvinien Arena (Saransk, 45 015)

• Otkrytie Arena (Mosvka, 44 929)

• Cosmos Arena (Samara, 44 918)

• Nizjnij Novgorod Stadion (Nizjnij Novgorod, 44 899)

• Rostov Arena (Rostov-na-Donu, 43 702)

• Kaliningrad Stadion (Kaliningrad, 35 000)

• Central Stadion (Jekaterinburg, 35 000)

36 huvuddomare men ingen engelsman

Totalt 36 huvuddomare, 63 assisterande domare samt 13
videodomare kommer att skipa rättvisa under VM-
turneringen. Noterbart är att för första gången på 80 år är
ingen britt uttagen som huvuddomare. Videodomare är en
nyhet i årets upplaga av fotbolls-VM efter att det har använts
i bland annat Serie A och Bundesliga. Videodomarna kommer
att befinna sig i ett särskilt Video Operation Room i Moskva
och bistå huvuddomarna, men aldrig själva fatta beslut.
Slutgiltiga beslut fattas endast av huvuddomaren som vanligt.

Hur spelas VM 
och vad tror vi?
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Går det att förutspå vinnaren i årets VM?

Att försöka förutsäga vem som kommer att vinna ett VM är
naturligtvis svårt och genom åren har det gjorts ett antal mer
eller mindre seriösa försök.

I vår analys inför VM i Brasilien 2014 beskrev vi bland annat
modellen 3964 som bygger på att det aktuella VM-året
(2018) ska adderas med ett tidigare VM-år för att erhålla
summan 3964. Vinnaren från det tidigare VM-årets ska enligt
denna något tvivelaktiga numeriska modell stå som segrare
igen. När man alltså ville hitta vinnare för VM 1986 adderas
alltså 1978 för att nå summan 3964. Argentina vann 1978 och
skulle enligt 3964-formeln vinna även 1986.

Hur kan en sådan tanke få fäste? Jo, naturligtvis eftersom den
stämde 1986 då Argentina vann, precis som i mästerskapet
1978. Modellen fungerade faktiskt även 1990, 1994 samt
2002 och därmed har teorin fått fotfäste. Vem vinner enligt
denna modell i årets upplaga av VM? Subtraherar vi 2018 från
3964 så får vi 1946 och tittar vi i historieböckerna så hade
VM då uppehåll på grund av andra världskriget. Vi tolkar det
som att det mest rimliga enligt 3964-modellen är att vi denna
gång får en helt ny världsmästare.

Något oväntat presenterade också forskaren Stephen
Hawking en mer avancerad matematisk modell som inför
förra VM skulle prognosticera Englands möjligheter. Modellen
var inte oväntat mer komplex än att bara utgå från talet 3964
och tog bland annat hänsyn till domarens härkomst,
temperaturskillnader och lokal tid för avspark i matcherna.
Det är dock svårt att tro att modellen var helt exakt och efter
Hawkings bortgång har också möjligheterna till en uppdaterad
modell försvunnit helt.

Den kanske mest framgångsrike aktören för att prognosticera
VM är utan tvekan bläckfisken Paul. Under VM i Sydafrika fick
Paul, som annars bodde i ett akvarium i Oberhausen, välja
mat ur två vattentankar som var märkta med nationsflaggorna
av de lag som Tyskland mötte under VM. Den tank han valde
sades representera det lag som väntades vinna matchen. Paul
lyckades pricka rätt i samtliga sju matcher som Tyskland
spelade och utsågs därmed också något orättvist som
syndabock efter Tysklands förlust mot Spanien i semifinalen.
Han fick dock äran att tippa finalen och valde där rätt då han
förutspådde att Spanien skulle bli världsmästare efter seger
mot Holland. Att tippa korrekt åtta matcher i rad har en
sannolikhet på omkring 0,4 procent och Paul måste därmed
anses vara den mest pålitliga tipparen någonsin i VM-
sammanhang. Tyvärr har även Paul gått ur tiden och han
kommer sorgligt nog inte kunna hjälpa oss att förutsäga
vinnaren i årets VM.

Nya tider ger nya möjligheter och den 28 maj presenterade
EA Sports sin förutsägelse av VM, baserat på ett simulerat
utfall i deras nya utgåva av TV-spelet FIFA 18. Från EA lyfter

man fram speciellt fram tre kvalgrupper, Grupp A, D och F. I
Grupp A hittar vi värdnationen Ryssland som enligt EA lyckas
att placera sig som tvåa efter Uruguay och därmed slå ut
Egypten med stjärnan Mohamed Salah. I Grupp D klarar sig
Argentina med nöd och näppe kvar i turneringen, vinnare i
gruppen blir Kroatien medan våra isländska vänner blir
utslagna och därmed får en kort VM-sommar. Den sista
gruppen som EA förutspår kommer att tilldra sig extra
intresse är Sveriges Grupp F. Det är också Sverige som är i
fokus i kampen om andraplatsen mot Mexiko. Båda lagen
väntas nå fyra poäng och ha -1 i målskillnad. Därmed avgörs
det av flest gjorda mål där drar Sverige det längsta strået med
fem gjorda mål, ett mer än Mexiko. Sverige tar sig alltså vidare
till åttondelsfinal, men där blir det tvärstopp och EA spår att
det svenska manskapet åker på en förlust med 0-4 mot
Brasilien. Både Messis Argentina och Ronaldos Portugal
väntas åka ut redan i denna omgång och inte oväntat får
England lämna VM efter förlust på straffar mot Colombia (läs
mer om straffläggningar och England under avsnittet om
straffarnas historia).

I semifinalerna hittar vi bara europeiska lag denna gång då
Belgien möter Frankrike och Spanien får ta sig an regerande
världsmästarna Tyskland. Frankrike och Tyskland går
segrande ur dessa bataljer och möts i VM-finalen, en match
som väntas gå till straffar efter att ha slutat 1-1. Världsmästare
enligt EA blir Frankrike, som därmed upprepar framgången för
20 år sedan och tar sin andra titel. Antoine Griezmann väntas
få pris som mästerskapets bäste spelare och delar dessutom
skytteligasegern med Spaniens Isco med fem mål vardera.

Vår egen prognosmodell bygger på två enkla parametrar, den 
officiella FIFA-rankingen och odds från spelbolagen. Det 
innebär att de väntade resultaten ofta blir favoritbetonade, 
men så är också riktigt stora överraskningar i VM ovanliga. 
Genom åren har Brasilien vunnit VM fem gånger, Tyskland 
och Italien fyra gånger och Argentina och Uruguay två gånger 
vardera. England, Frankrike och Spanien stoltserar med varsitt 
mästerskap. Uruguay och England har inte haft något med 
slutsegern att göra på länge och kan sannolikt bortses ifrån 
även denna gång. Med ett enda undantag har emellertid 
något av länderna Brasilien, Tyskland, Italien och Argentina 
deltagit i samtliga VM-finaler sedan starten 1930. 
Undantagsåret var i Sydafrika då Spanien och Holland möttes 
i final. Att vår modell hittar årets vinnare (och finallag) bland 
någon av de historiska giganterna även denna gång är därmed 
kanske inte någon större överraskning, men mer om det på 
efterföljande sidor.

Söderberg & Partners analysmodell

Söderberg & Partners VM-modell utgår som ovan nämnt från
två grundparametrar; odds på spelmarknaden samt FIFA-
ranking för respektive lag. Varje lag får en viktad ranking

28



relativt sina motståndare vilket ger Söderberg & Partners kvot. 
Ju lägre S&P-kvotvärde, desto högre bedömer vi 
sannolikheten för lagets vinstchanser i den aktuella gruppen. I 
detta VM-slutspel bedömer vi att två lag med samma S&P-
kvot kommer att mötas endast vid ett tillfälle, nämligen i 
bronsmatchen mellan Spanien och Frankrike. 

På följande två sidor finns resultatet av vår analys. Därefter 
följer en genomgång av de olika grupperna och hur status är i 
respektive lag. En nödvändig läsning för att få en fullständig 
bild av förutsättningarna i detta VM. 

Vad tror vi?

Vår analysmodell tillsammans med våra bedömningar är att
följande lag tar sig vidare från gruppspelet:

 Grupp A: Uruguay är klara favoriter till gruppvinsten och i
den i övrigt jämna kampen mellan Ryssland och Egypten
så går hemmanationen vidare.

 Grupp B: Två tydliga favoriter till de översta två platserna,
men Spanien vinner gruppen knappt före Portugal.

 Grupp C: Frankrike vinner gruppen och går vidare till
åttondelsfinal tillsammans med Danmark.

 Grupp D: De två tydliga favoriterna Argentina och
Kroatien tar sig trots vissa besvär vidare från denna grupp.

 Grupp E: Brasilien får sällskap av Schweiz till
åttondelsfinalerna.

 Grupp F: Tyvärr verkar Sverige inte ta sig vidare från
gruppspelet utan Mexiko gör de tyska suveränerna
sällskap från gruppen.

 Grupp G: De två europeiska representanterna i gruppen,
Belgien och England, går enkelt vidare från denna i övrigt
relativt svaga grupp.

 Grupp H: Colombia och Polen bedömer vi går vidare från
den sista gruppen, vilket medför att inget afrikanskt land
går vidare från gruppomgången.

Gruppindelningarna och därmed det följande förväntade
playoff-trädet är i högsta grad intressant. Som vanligt innebär
det dock att två lag som mötts i gruppspelet inte kan möta
varandra först förrän i en eventuell final. De högst placerade
lagen från grupperna A, C, E och G är på samma sida i
slutspelsträdet och möter därmed tvåorna från de övriga fyra
grupperna.

På förhand finns det en rad högintressanta och jämna
åttondelsfinaler, vad sägs om Frankrike mot Kroatien eller
suveräna Spanien, världsmästarna från 2010, mot
hemmanationen Ryssland. En annan högintressant match är
den europeiska åttondelen mellan Belgien och Polen som
båda övertygade stort i kvalet. England, som har en förmåga
att inte lyckas när det gäller, får här en rejäl möjlighet till

avancemang då de ställs mot ett Colombia som de på pappret
bör ha goda chanser mot. Vi bedömer att Frankrike, Portugal,
Brasilien och Belgien tar sig vidare till kvartsfinaler medan
Spanien, Argentina, Tyskland och England tar sig vidare på
andra sidan playoff-trädet.

Om åttondelsfinalerna var intressanta så bör kvartsfinalerna
innehålla många favoritbetonade möten. Förutom en hel rad
med europeiska nationer får övriga världen hålla tillgodo med
de sydamerikanska jättarna Argentina och Brasilien. Vi
bedömer att Frankrike får revansch från förlusten mot
Portugal i den senaste EM-finalen och därmed fortsätter sitt
segertåg. Det blir därmed förmodligen sista gången vi får se
Ronaldo i ett VM-slutspel. På samma sida i playoff-trädet
bedömer vi att Brasilien relativt enkelt avfärdar tredjerankade
Belgien. På andra sidan playoff-trädet bedömer vi att Spaniens
bredd avfärdar Argentinas spets och att Messis dröm om ett
VM-guld får vänta åtminstone fyra år till. England möter sin
och andra nationers mardrömsmotståndare i Tyskland och
här blir det tvärstopp för engelsmännen. Tyskland därmed
vidare till semifinal.

I semifinalen mellan Frankrike och Brasilien räknar vi med en
mycket jämn tillställning som mycket väl kan gå både till
förlängning och straffar. Brasilien, som i förra VM blev
utslaget mot Tyskland med chocksiffrorna 7-1, bedömer vi här
ta revansch mot Frankrike och tar sig vidare till final. Spanien
har i flera år dominerat europeisk klubb- och landslagsfotboll
men vi bedömer att de inte står pall mot ett Tyskland som än
en gång visar styrka och tar sig till sin andra raka VM-final.

I finalen möts således Tyskland och Brasilien, en repris på
finalen från VM 2002, som för övrigt då var den första gången
lagen mötts någonsin i ett VM-slutspel. Vi bedömer att
Tyskland tar revansch från finalen 2002, där de förlorade mot
dåtidens storstjärnor Ronaldo, Ronaldinho och Roberto Carlos
med 2-0. Denna gång tror vi att tyskarna alltjämt har ett
psykologiskt övertag från semifinalen 2014 och relativt enkelt
avfärdar Brasilien på vägen till guldet.

I bronsmatchen förväntar vi oss en mycket jämn tillställning
men där Les Bleus krafter helt tagit slut efter semifinalen och
att Spanien därmed tar hem bronspengen.

Detta är det logiska och mest sannolika utfallet enligt vår
bedömning, men mycket kan påverka utvecklingen under
resans gång. Den 15 juli vet vi svaret, vi sätter emellertid våra
pengar på Tyskland!
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Grupp A S&P-kvot

1 Uruguay -101

2 Ryssland -45

3 Egypten +45

4 Saudiarabien +916

Gruppspelet

30

Grupp B S&P-kvot

1 Spanien -171

2 Portugal -156

3 Marocko +158

4 Iran +302

Grupp C S&P-kvot

1 Frankrike -123

2 Danmark -25

3 Peru +25

4 Australien 304

Grupp E S&P-kvot

1 Brasilien -111

2 Schweiz -8

3 Serbien +18

4 Costa Rica +358

Grupp G S&P-kvot

1 Belgien -233

2 England -217

3 Tunisien +217

4 Panama +808

Grupp D S&P-kvot

1 Argentina -123

2 Kroatien -86

3 Island +86

4 Nigeria +111

Grupp F S&P-kvot

1 Tyskland -114

2 Mexiko -4

3 Sverige +4

4 Sydkorea +542

Grupp H S&P-kvot

1 Colombia -76

2 Polen -52

3 Senegal +46

4 Japan +228
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Grupp A

I grupp A återfinner vi förutom värdnationen Ryssland även
Egypten, Saudiarabien samt Uruguay. Sett till FIFA-rankingen
är det här VM-slutspelets klart svagaste grupp. Vi förväntar
oss en jämn grupp men att Uruguay genom firma
Cavani/Suarez kommer att placera sig högst upp, medan
hemmanationen och Egypten får gå en kamp om andraplatsen
för vidare spel i VM.

Ryssland

Som värdnation placerades Ryssland i seedningsgrupp 1.
Laget fick på pappret en mycket gynnsam lottning då samtliga
tre gruppmotståndare tillhör de lägst rankade lagen i
respektive seedningsgrupp. Laget, som tränas av Stanislav
Cherchesov, har haft svårt att övertyga och har till exempel
släppt in hela nio mål i sina tre senaste träningsmatcher.
Merparten av truppen spelar i den inhemska ligan och den
mest namnkunniga spelaren är den rutinerade målvakten Igor
Akinfejev.

Laget kommer att ha ett starkt publikstöd i ryggen som
förhoppningsvis kan inspirera till stordåd. Samtidigt spelar
laget under stor press då den relativt lätta gruppen i
kombination med hemmaplan har ökat förväntningarna

kraftigt. Nyckelmatchen blir premiärmatchen då man ställs
mot Saudiarabien. Det är en ryssarna bör vinna och ska laget
ha chans att avancera från gruppen så tror vi att tre poäng där
är ett måste. Ryssland är svårbedömt men möjligheten att gå
vidare får ändå ses som relativt stor.

Egypten

Egypten är tillbaka i fotbollens finrum för första gången sedan
VM 1990. Laget är anförda av superstjärnan och tillika
Liverpoolspelaren Mohamed Salah. Laget nådde final i de
afrikanska mästerskapen så sent som i vintras och många
egyptier drömmer om en lång och härlig fotbollssommar.
Salah värvades från Roma till Liverpool sommaren 2017 och
blev en omedelbar succé. 32 ligamål på 34 starter räckte för
att ta hem hela Premier Leagues skytteliga, två mål före
Englands lagkapten Harry Kane. Skadan i Champions League
finalen väcker vissa frågetecken men Salah säger själv att han
kommer vara redo för spel.

Förutom redan nämnda Salah så finner vi fler duktiga spelare i
truppen som t.ex. Mohamed Elneny samt Ahmed Hegazi. Vi
tror att förbundskapten Héctor Cúper och hans Egypten
kommer vara en positiv överraskning och att laget har goda
chanser att avancera från gruppspelet.

Grupp A
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Ryssland
Antal VM-slutspel 10
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 40
Vinster 17
Oavgjorda 8
Förluster 15
Målsnitt 1,7Vinster Oavgjorda Förluster

Egypten
Antal VM-slutspel 2
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 4
Vinster 0
Oavgjorda 2
Förluster 2
Målsnitt 0,8Vinster Oavgjorda Förluster

Grupp A FIFA-ranking Odds VM-guld Matcher
Ryssland 66 41 14 juni Kl 17:00 SVT Ryssland - Saudiarabien
Saudiarabien 67 1001 15 juni Kl 14:00 TV4 Egypten - Uruguay
Egypten 46 151 19 juni Kl 20:00 SVT Ryssland - Egypten
Uruguay 17 34 20 juni Kl 17:00 TV4 Uruguay - Saudiarabien

25 juni Kl 16:00 TV4 Uruguay - Ryssland
Gruppmedian 56 96 25 juni Kl 16:00 TV4 Saudiarabien - Egypten
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Saudiarabien

Saudiarabien, med förbundskapten Juan Antonio Pizzi i
spetsen, gör sitt första VM sedan 2006. Tittar man på
truppen så kan man snabbt konstatera att den inte alls håller
samma klass som många andra av lagen i detta VM-slutspel.
Den absoluta merparten av spelarna håller till i den inhemska
ligan. Laget är dessutom inne på sin tredje förbundskapten på
lite drygt ett år. Rörigt.

Landet tog sig till VM genom att placera sig som tvåa i det
andra kvalsteget. Det var för många väldigt överraskande men
faktum är att Saudiarabien har en förmåga att ta sig vidare
från sina kvalgrupper. Detta är nationens femte stora
mästerskap sedan 1994 vilket är väldigt imponerande.

Mohammad Al-Sahlawi är en vass målskytt som kommer
behöva leverera ordentligt ifall Saudiarabien ska få spela fler
än tre matcher i detta VM. Även mittfältaren Nawaf Al Abed
är värd att hålla ögonen på. Vi tror dock, likt de flesta experter,
att denna trupp helt enkelt inte räcker till för att konkurrera
om vidare spel i den här turneringen.

Uruguay

Uruguay kommer till VM efter ett starkt kval i Sydamerika där
laget slutade som grupptvåa bakom Brasilien. De är väldigt
namnkunnigt och fullt av skickliga spelare. Laget har bland
annat en av världens bästa mittbackar i Diego Godín, som till
vardags spelar i det spanska storlaget Atletico Madrid. Framåt
finns stjärnor som Luis Suárez (Barcelona) samt Edinson
Cavani (PSG).

Vi har på senare år blivit bortskämda med att se Uruguay
spela bra fotboll i de största mästerskapen. Landet producerar
talanger på löpande band och ses, med all rätt, som en av de
nationer som skulle kunna konkurrera om medaljerna i

sommar. Laget tränas av 71-årige Oscar Tabárez och har
presterat bra i de träningsmatcher de hittills haft inför
sommarens VM-slutspel. Vi håller Uruguay som gruppens
klart starkaste lag och räknar med att de utan större besvär
tar sig vidare till utslagsfasen.

Saudiarabien
Antal VM-slutspel 4
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 13
Vinster 2
Oavgjorda 2
Förluster 9
Målsnitt 0,7Vinster Oavgjorda Förluster
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Grupp B

På förhand ser grupp B relativt odramatisk ut. Inte ska väl Iran
eller Marocko kunna utmana Spanien och Portugal om
avancemang? Nej, det tror inte vi heller. De europeiska
mästarna Portugal och inte minst det otroligt namnstarka
Spanien bör relativt ohotat kunna gå vidare från den här
gruppen. Möjligtvis kan Iran kan ställa till lite problem, men i
slutändan ser vi trots allt de två stornationerna som klara
favoriter att ta sig vidare.

Spanien

Mästarna från 2010 kommer som vanligt till mästerskap med
en stark trupp. Man har världens bästa målvakt i David de
Gea, mittbackarna Piqué (Barcelona) och Ramos (Real
Madrid) och ett mittfält med så många stjärnor att man
knappt vet hur de ska formera sig. Ett litet frågetecken kring
anfallsspelet finns dock kvar. Alvaro Morata, som startade
samtliga matcher under EM 2016, är inte uttagen i truppen
och sannolikt kommer förbundskapten Julen Lopetegui att
istället spela Atletico Madrids Diego Costa.

Laget gick genom kvalet på ett imponerande sätt och vann
gruppen före Italien. En del experter höjer ett varningens
finger för interna stridigheter inom laget med anledning av
den katalanska självständighetsomröstningen. Framförallt

Gerard Piqué har varit väldigt frispråkig i frågan. Vi tror dock
att laget lägger det åt sidan och räknar med att Spanien gör
ett starkt mästerskap.

Portugal

Portugal kommer till detta VM med starkt självförtroende
efter segern i EM 2016. Landet gjorde dessutom ett otroligt
bra kval och vann alla matcher förutom en. Laget tränas
alltjämt av Fernando Santos som efter segern i EM har väldigt
högt anseende i Portugal. I övrigt kretsar det mesta som
vanligt kring en viss Cristiano Ronaldo. Den femfaldiga
vinnaren av Ballon d’Or har visserligen hunnit fylla 33 år men
visar inga som helst tecken på att börja svalna. 26 ligamål på
27 starter samt ytterligare en titel, hans femte totalt, i
Champions League blev resultatet denna säsong. Lägg till
klasspelare som Pepe och Bernardo Silva så förstår man att
Portugal blir att räkna med även detta mästerskap.
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Spanien
Antal VM-slutspel 14
Guld 1
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 59
Vinster 29
Oavgjorda 12
Förluster 18
Målsnitt 1,6Vinster Oavgjorda Förluster

Portugal
Antal VM-slutspel 6
Guld 0
Silver 0
Brons 1
Spelade matcher 26
Vinster 13
Oavgjorda 4
Förluster 9
Målsnitt 1,7Vinster Oavgjorda Förluster
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Marocko

Marocko tog sig till VM på ett imponerande sätt genom att
vinna sin kvalgrupp. Till exempel besegrade de ett starkt
Elfenbenskusten på bortaplan. Laget tränas av Hervé Renard
och det här blir Marockos första VM på tjugo år. Den mest
namnkunnige spelaren är Juventus mittback Mehdi Benatia.
Laget har sett väldigt bra ut i de senaste landskamperna och
blir intressanta att följa framöver. Med det sagt tror vi att
chanserna till avancemang är små, inte minst på grund av den
tuffa gruppen.

Iran

Iran, som tränas av den före detta portugisiske
förbundskaptenen Carlos Queiroz, är kända för sin starka
defensiv. Det är framförallt den som har lett till Irans
framgångar under senare år. I kvalspelet till VM släppte laget
endast in två mål på tio matcher vilket är minst sagt
imponerande. Östersunds succéspelare Saman Ghoddos
tillhör truppen och det blir spännande att se om han kan
överraska med Iran på samma sätt som han gjort med
Östersund.

Irans ramstarka försvar lär dock ställas ordentligt på prov i
mötena med Spanien och Portugal och vi bedömer deras
chanser som mycket små i dessa matcher. Får man med sig
ett bra resultat i öppningsmatchen mot Marocko så kan allt
hända, men som vi nämnt tidigare så räknar vi med att
Spanien tillsammans med Portugal avancerar från denna
grupp.
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Grupp C

I grupp C finner vi Frankrike, Australien, Peru samt Danmark.
Det får anses som en ganska bra lottning för samtliga lag då
gruppen, undantaget storfavoriten Frankrike, ser ganska jämn
ut. Vi håller våra nordiska grannar som det näst bästa laget,
men räknar med att både Australien och Peru kommer ge
dem en ordentlig match i kampen om vidare spel i årets
turnering.

Frankrike

Efter finalförlusten i hemma-EM 2016 hoppas och tror många
fransmän att det här är sommaren då Didier Deschamps och
hans spelare ska nå hela vägen fram till titeln. Frankrike har en
otroligt stark spelartrupp vilket inte minst märks då namn som
Manchester Uniteds Anthony Martial samt Arsenals
Alexandre Lacazette lämnades utanför truppen.

Frankrikes hittills enda VM-guld kom på hemmaplan 1998 då
de besegrade Brasilien i finalen med hela 3-0. Detta efter
bland annat två klassiska nickmål av legenden Zinedine
Zidane.

Vi håller Frankrike väldigt högt och räknar med att de kommer
gå långt i årets mästerskap.

Australien

Australien ligger för närvarande kring plats 40 i FIFA-
rankingen. Laget missade att ta en direktplats i kvalet och
tvingades till ett playoff-möte mot Honduras. Efter 0-0 i
första matchen visade landet klass i returmötet och vann med
3-1 efter ett hattrick av lagkaptenen Mile Jedinak.

Laget tränas av den rutinerade holländaren Bert van Marwijk.
Truppen till årets mästerskap är relativt profillös och vi tror att
Australien kommer få det tufft i sommarens VM-slutspel.
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Grupp C FIFA-ranking Matcher
Frankrike 7 8 16 juni Kl 12:00 SVT Frankrike - Australien
Australien 40 401 16 juni kl 18:00 TV4 Peru - Danmark
Peru 11 151 21 juni Kl 14:00 TV4 Danmark - Australien
Danmark 12 101 21 juni Kl 17:00 TV4 Frankrike - Peru

26 juni Kl 16:00 SVT Danmark - Frankrike
Gruppmedian 12 126 26 juni Kl 16:00 SVT Australien - Peru

Frankrike
Antal VM-slutspel 14
Guld 1
Silver 1
Brons 2
Spelade matcher 59
Vinster 28
Oavgjorda 12
Förluster 19
Målsnitt 1,8Vinster Oavgjorda Förluster

Australien
Antal VM-slutspel 4
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 13
Vinster 2
Oavgjorda 3
Förluster 8
Målsnitt 0,8Vinster Oavgjorda Förluster
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Peru

Detta blir Perus första VM på 36 år. Landet tog sig hit genom
att besegra Nya Zealand i playoff. Peru ligger lite sensationellt
elva i den aktuella FIFA-rankingen vilket man lyckats med
genom ett bra kval samt en framskjuten placering i Copa
América 2016. Vi anser dock att det är aningen missvisande
och tror att det något ålderstigna laget får svårt att avancera
från gruppspelet. Chansen finns absolut men då krävs troligen
ett bra resultat redan i premiären mot Danmark.

Laget tränas av Ricardo Gareca och den mest namnkunniga
spelaren är Lokomotiv Moskvas Jefferson Farfán.

Danmark

Danmark kommer till sommarens VM-slutspel med en
högintressant spelartrupp. De slutade på andraplats i kvalet
men hade inga som helst problem med att besegra Irland i det
playoff som sedan följde. Mycket av spelet styrs via
Tottenhams storstjärna Christian Eriksen som bland annat
stod för ett hattrick i bortamatchen mot Irland. Laget har även
en skicklig målvakt i Kasper Schmeichel, son till den förra
stormålvakten och Manchester United-legendaren Peter
Schmeichel.

Laget tränas av norrmannen Åge Hareide med ett förflutet i
bland annat Malmö FF. Vi tror att Danmark har stor chans att
ta sig vidare från gruppen. De spelar en fin, offensiv fotboll och
har fått en relativt bra lottning.

Peru
Antal VM-slutspel 4
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 15
Vinster 4
Oavgjorda 3
Förluster 8
Målsnitt 1,3Vinster Oavgjorda Förluster

Danmark
Antal VM-slutspel 4
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 16
Vinster 8
Oavgjorda 2
Förluster 6
Målsnitt 1,7Vinster Oavgjorda Förluster
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Grupp D

Grupp D, med Argentina, Island, Kroatien och Nigeria, anses
med all rätt som hela VM-slutspelets tuffaste och mest ovissa
grupp. De på pappret två starkaste lagen, Argentina och
Kroatien, kommer båda till VM efter högst tveksamma kval
och trots fantastiska spelartrupper finns det en del
frågetecken kvar kring lagen. Island visade att det finns ett liv
efter Lars Lagerbäck och landet gör nu sitt andra raka
mästerskap efter succén i EM 2016. Nigeria, som nådde
åttondelsfinal i VM 2014, blir också att räkna med. Svårtippad
grupp och vi skulle inte bli förvånade om någon av favoriterna
Argentina eller Kroatien får lämna VM redan efter
gruppspelet.

Argentina

I VM 2014 nådde Argentina hela vägen till final där dock
Tyskland, efter förlängning, blev för svåra. I kvalspelet till årets
mästerskap hade laget stundtals stora problem och det
krävdes till slut seger i den allra sista matchen mot Ecuador
för att laget skulle ta en av de fyra direktplatserna.

Argentinas trupp kan man snabbt konstatera innehåller några
av världens absolut bästa offensiva spelare. Laget bygger som
vanligt sitt spel kring superstjärnan Lionel Messi. Bredvid

honom har tränare Jorge Sampaoli att välja på bland andra
Sergio Aguero, Paulo Dybala och Juventus Gonzalo Higuain.
Stora frågetecken finns dock för övriga lagdelar och hur bra
offensiven än må vara kommer även defensiven behöva vara
på topp om Argentina ska nå ytterligare en final.

Island

Efter succén i EM 2016 lämnade svenske Lars Lagerbäck
förbundskaptensjobbet. Hans dåvarande assistent, Heimir
Hallgrimsson, fick därefter ta över huvudansvaret. Island fick
en tuff kvalgrupp, men lyckades smått sensationellt vinna den
före nationer som Kroatien, Ukraina och Turkiet. Laget har
många duktiga spelare, men bygger framförallt sina
framgångar på ett starkt kollektiv. Det isländska lagets största
stjärna är Evertons mittfältare Gylfi Sigurdsson som med sin
fina högerfot ligger bakom mycket av Islands offensiva spel. Vi
tror det blir svårt för Island att upprepa succén från förra EM-
slutspelet, men räknar med att de kommer ge de andra lagen
en rejäl utmaning i kampen om vidare spel.
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Argentina
Antal VM-slutspel 16
Guld 2
Silver 3
Brons 0
Spelade matcher 77
Vinster 42
Oavgjorda 14
Förluster 21
Målsnitt 1,7Vinster Oavgjorda Förluster

Island
Antal VM-slutspel 0
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 0
Vinster 0
Oavgjorda 0
Förluster 0
Målsnitt 0,0
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Kroatien

Kroatien, med storstjärnor som Luka Modric och Ivan Rakitic,
kvalificerade sig till VM-slutspelet genom att besegra
Grekland i ett playoff-möte. De vann med hela 4-1 redan i den
första matchen vilket i princip redan då säkrade kroaternas
plats till sommarens fotbollsfest.

Trots en fantastisk spelartrupp har Kroatien inte riktigt fått ut
sin fulla potential ännu. Problem med korruption inom det
egna fotbollsförbundet samt stökiga supportergrupper är
exempel på störande moment. Potentialen är dock otroligt
hög men det gäller att alla bitar faller på plats för att laget och
förbundskapten Zlatko Dalic ska få uppleva ett långt
mästerskap.

Nigeria

I VM 2014 nådde 47-rankade Nigeria åttondelsfinalen där
Frankrike satte stopp för vidare spel. Årets upplaga ser på
pappret spännande ut. Förbundskapten Gernot Rohr förfogar
över en rad klasspelare, bland annat en trio från Premier
League i form av Iwobi, Iheanacho samt den outtröttlige
Victor Moses. Nigeria gick obesegrade genom kvalspelet och
bör således komma till VM med ett starkt självförtroende.
Laget är aningen svårbedömt men besitter alla verktyg för att
kunna störa övriga lag i den här mycket jämna gruppen.

Kroatien
Antal VM-slutspel 4
Guld 0
Silver 0
Brons 1
Spelade matcher 16
Vinster 7
Oavgjorda 2
Förluster 7
Målsnitt 1,3Vinster Oavgjorda Förluster

Nigeria
Antal VM-slutspel 5
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 18
Vinster 5
Oavgjorda 3
Förluster 10
Målsnitt 1,1Vinster Oavgjorda Förluster

40



Grupp E

Baserat på FIFA-rankingen är grupp E en av de starkaste
grupperna i turneringen. Både Brasilien och Schweiz finns
bland de tio bästa lagen enligt Fifas senaste rankning. Vi
räknar med att Brasilien går segrande ur gruppspelet och får
sällskap av Schweiz till åttondelsfinalen.

Brasilien

Brasilien är ofta favoriter till VM-guldet och den här gången
syns inget undantag. Landet var det första att säkra en plats
till VM 2018 efter Ryssland, som direktkvalificerades som
värdnation. Brasilien är det enda land som har deltagit i
samtliga 21 VM-slutspel genom tiderna.

När VM spelades i Brasilien 2014 var pressen och
förväntningarna på laget skyhöga. I semifinalmatchen mot
Tyskland på stadion Belo Horizonte (Vacker horisont) tog
drömmen om guldet slut. Slutet var allt annat än ”belo” för
Brasiliens del som såg sig besegrade med 1-7. Inte nog med
förlusten, 0-2 skytten Miroslav Klose gick också om Ronaldo
som VM-historiens bäste målskytt.

Det har gått fyra år sedan dess och laget är tillbaka i toppform
med colombianen och före detta Corinthianstränaren Adenor
Leonardo Bacchi som förbundskapten. Laget låg sexa i
kvalgruppen när Bacchi tog över i juni 2016, men efter att ha

vunnit nio matcher i rad tog sig ett Brasilien i toppform vidare
till VM-2018. I ett lag som inte saknar stjärnor är den största
stjärnan Neymar, som spelar för Paris Saint-Germain. Detta
blir Neymars andra VM-slutspel och med tanke på hur allt
slutade förra gången kan vi nog räkna med att Neymar och
resten av det brasilianska landslaget inte siktar på något
annat än guld.

Schweiz

Schweiz startade VM-resan med att vinna med 2-0 mot
regerande europamästarna Portugal. Därefter lyckades laget
vinna alla sina kvalmatcher förutom sista kvalmatchen mot
just Portugal. Med samma poäng som Portugal i gruppen
avgjordes gruppvinnaren genom målskillnad. Schweiz kom
tvåa vilket innebar play off-matcher för att ta sig till
slutspelen. Laget ställdes mot Irland och vann första matchen
med 1-0 efter en omdiskuterad straff. Returmatchen slutade
0-0 och därmed var laget vidare.

Som rankad som nummer sex i FIFA-rankingen är Schweiz ett
lag att räkna med och en favorit att ta sig vidare från gruppen.
Laget har dock aldrig kommit längre än till kvartsfinal i VM
och det har skett tre gånger; 1934, 1938 och 1954.
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Brasilien
Antal VM-slutspel 20
Guld 5
Silver 2
Brons 2
Spelade matcher 104
Vinster 70
Oavgjorda 17
Förluster 17
Målsnitt 2,1Vinster Oavgjorda Förluster

Schweiz
Antal VM-slutspel 10
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 33
Vinster 11
Oavgjorda 6
Förluster 16
Målsnitt 1,4Vinster Oavgjorda Förluster
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Under VM i Sydafrika 2010 lyckades laget inte att ta sig
vidare från gruppspelen trots vinst över Spanien, som kom att
bli världsmästare det året. Under VM i Brasilien tog sig
Schweiz till åttondelsfinal mot Argentina efter att ha kommit
tvåa efter Frankrike i gruppspelet. Där blev det en förlust mot
Argentina med 0-1. Förbundskapten Vladimir Petkovic gör sin
debut i VM-slutspel och han har lett laget sedan VM 2014. På
sitt mittfält har han Arsenals Granit Xhaka, som är lagets
stjärna.

Costa Rica

VM-slutspelet blir Costa Ricas femte efter debuten i Italien-
VM 1990 där de tog sig vidare från gruppspelet efter att bland
annat slagit Sverige med 2-1. Tolv år senare var laget tillbaks i
VM igen, men denna gång lyckades de inte ta sig vidare och
det gjorde man inte heller 2006 i Tyskland. 2014 tog sig laget
till kvartsfinal och i gruppspelet slog laget Uruguay och Italien,
samt spelade lika mot England. I åttondelsfinalen gick Costa
Rica vidare på straffar mot Grekland. I kvartsfinalen ställdes
laget mot Nederländerna, en match som slutade 0-0 och
avgjordes genom straffar till Nederländernas fördel. Lagets
stora stjärna Keylor Navas är målvakt i Real Madrid och
imponerade under VM 2014.

Serbien

Serbien vann sin grupp i kvalet med sex vinster, tre oavgjorda
matcher och en förlustmatch mot Österrike. Därmed är laget
ett av 13 lag från Europa (förutom Ryssland som är
direktkvalificerad) som har spelat sig till VM. Serbien har som
självständigt land varit med i ett VM tidigare och det var 2010
i Sydafrika då laget kom sist i sin grupp. Även den gången kom
Serbien dock först i sin kvalgrupp, före Frankrike som kom
tvåa. Laget har som bäst kommit fyra i VM-slutspel, 1930 och
1962 som Jugoslaven, och har kvalificerat till VM elva gånger
(Jugoslaven, Serbien-Montenegro). Serbien har stjärnor som
Manchester United-mittfältaren Nemanja Matic och den
unge talangen Milinkovic-Savic som spelar i Lazio.

Costa Rica
Antal VM-slutspel 4
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 15
Vinster 5
Oavgjorda 4
Förluster 6
Målsnitt 1,1Vinster Oavgjorda Förluster

Serbien
Antal VM-slutspel 11
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 43
Vinster 17
Oavgjorda 8
Förluster 18
Målsnitt 1,5Vinster Oavgjorda Förluster

42



Grupp F

I grupp F står en av turneringens huvudfavoriter tillika
regerande världsmästare ut bland de övriga i gruppen.
Tyskarna är de enda som är rankade topp tio i världen av FIFA
inom gruppen och är favorit att vinna. Kampen om
andraplatsen kommer troligen stå mellan Mexiko, rankad
nummer 15 och Sverige, rankad nummer 23. Sydkorea, rankad
nummer 61, kommer troligen att få det svårt i gruppen.

Tyskland

Efter två VM-brons i rad, 2006 och 2010, blev Tyskland
under VM i Brasilien 2014 det första europeiska laget att
vinna en världsmästartitel när turneringen spelats utanför
EMEA. Tyskland är i vanlig ordning en av favoriterna till att
vinna årets turnering i Ryssland.

Regerande världsmästarna hade inga planer på att missa VM i
Ryssland och tog sig igenom kvalgruppen genom att vinna alla
sina matcher. Tyskland har vunnit VM fyra gånger, senast
2014. De senaste två gångerna, 1990 och 2014, spelades
finalen mot Argentina och båda matcherna slutade 1-0 till
Tyskland. Joachim Löw har varit otroligt framgångsrik som
förbundskapten. Han har lett laget sedan 2006 efter att

tidigare varit assisterande tränare till Jörgen Klinsmann. Laget
har många fantastiska spelare, en av dem är Toni Kroos som
var med när laget vann VM guld senast. Han har också vunnit
UEFA Champions League med både Bayern München och
Real Madrid.

Mexiko

Den mexikanska landslaget är rankade nummer 15 i världen.
Mexiko har vunnit Confederations Cup och är olympiska
mästare. Bästa resultatet i VM är kvartsfinal 1970 och 1986.
Landet säkrade sin VM-plats hemma i Mexiko på
legendariska Estadio Azteca då de vann med 1-0 mot Panama
och kommer i sommar att spela sitt sjunde raka VM.

Stora stjärnan i laget, Javier ”Chicarito” Hernandez, är den
bästa målskytten genom tiderna i ett mexikanskt landslag och
han kommer bli en spelare att hålla ögonen på. Andraplatsen i
gruppen kommer med allra största sannolikhet att stå mellan
Mexiko och Sverige.
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Mexiko
Antal VM-slutspel 15
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 53
Vinster 14
Oavgjorda 14
Förluster 25
Målsnitt 1,1Vinster Oavgjorda Förluster
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Sydkorea

Årets VM-turnering blir den nionde i följd för Sydkorea som är
den asiatiska nation som deltagit i flest VM. Sydkorea
kvalificerade sig till VM som grupptvåa, bakom Iran i asiatiska
kvalgruppen A och två poäng före Syrien. Landets bästa VM-
insats hittills kom 2002 under hemma-VM i Sydkorea/Japan
då de efter att ha vunnit grupp D före USA, Portugal och Polen
slog ut Italien i åttondelsfinalen samt Spanien i kvartsfinalen,
men förlorade mot Tyskland i semifinalen och mot Turkiet i
bronsmatchen. I den senaste VM-turneringen tog sig
Sydkorea inte vidare från gruppspelet utan kom sist i sin
grupp.

Sverige

Inför VM i Brasilien 2014 föll Sverige på målsnöret efter att
först ha placerat sig som tvåa i kvalgruppen efter Tyskland
och därefter ha besegrats med 4-2 i ett dubbelmöte mot
Portugal. Laget kvalificerades sig dock till EM 2016, men väl
där misslyckades den svenska truppen och fick bara med sig
en poäng från gruppspelet efter ett självmål av Irland, samt
förluster mot både Italien och Belgien. Under de tre
matcherna lyckades Sverige inte att producera ett enda (eget)
mål.

Till årets VM hamnade Sverige i en kvalgrupp tillsammans
med Frankrike, Holland, Bulgarien, Luxemburg och
Vitryssland. Förhoppningarna på ett landslag utan Zlatan var
minst sagt begränsade och den nye förbundskaptenen Janne
Andersson fick börja bygga från start efter att flera av
trotjänarna tackat nej till fortsatt spel i landslaget. Redan i den
första matchen mot Holland överraskade Sverige med ett
oavgjort resultat på hemmaplan efter mål av Marcus Berg i
den 43:e minuten. Sedan följde planenliga segrar mot
Luxemburg samt Bulgaren och laget lyckades också ge
oväntat hårt motstånd mot Frankrike på bortaplan, men föll
slutligen med 1-2.

Den stora skrällen kom dock på hemmaplan den 9 juni då
Sverige vände ett underläge 0-1 till en seger med 2-1 mot
Frankrike, efter mål av Ola Toivonen på tre minuters
tilläggstid efter en dundermiss av den franske målvakten
Hugo Lloris. Det hela riskerade nu att handla om målskillnad i
kampen om andraplatsen i gruppen mot Holland. Sverige slog
i näst sista matchen Luxemburg med fantastiska 8-0,
samtidigt som Holland bara mäktade med 3-1 mot
Vitryssland. Vägen var därmed öppen för svenskt
avancemang och trots förlust 0-2 i den sista matchen mot
Holland var Sverige klara för vidare direktkval för att ta sig till
Ryssland. Marcus Berg blev kvalgruppens främste målskytt
med åtta fullträffar.

Den 17 oktober lottades Sverige mot värsta tänkbara
motstånd i den fyrfaldiga världsmästarnationen Italien, som
placerat sig som tvåa i sin grupp bakom Spanien och ett
dubbelmöte avgjorde sedan vem som tog sig till VM. Italien är
en av de fyra giganterna i fotbollen och tillsammans med
Tyskland, Brasilien och Argentina utgör de en grupp länder
som, med undantag av VM 2010, haft minst en representant
med i varje VM-final sedan starten 1930 och som tagit hem
15 av 20 titlar. Italien har också kvalificerat sig till varje VM
sedan 1958, då Sverige för övrigt stod som värdnation.

Den första kvalmatchen spelades på nationalarenan Friends
den 10 november 2017. Matchen var jämn och båda lagen
hade flera målchanser, men ju längre tiden gick desto mer
vägde det över till Italiens fördel. I den 57:e minuten skadades
dessutom Albin Ekdal och ersattes av Jakob Johansson. Fyra
minuter senare fångade Johansson upp ett inkast från Emil
Krafth och med sin första bollkontakt sköt han på halvvolley,
via ett italienskt ben, bollen i mål. Sverige vann därmed det
inledande mötet med 1-0 och hade en klar möjlighet att kunna
besegra italienarna. I returmötet skadades dock matchhjälten
Johansson redan efter en kvart och fick bäras av plan, en
skada som fortfarande hindrar honom från spel och som
medför att han inte kommer att delta i sommarens
fotbollsfest. Sverige sattes under hård press av Italien, men
lyckades att slå ifrån sig och matchen slutade 0-0. De 74 000
åskådarna på San Siro fick därmed se Italien utslaget och
Sverige ta sig till sitt första VM sedan 2006.

Sveriges lag till VM är inte särskilt namnkunnigt och saknar
stjärnor, men det är ett lagbygge som trots allt tagit sig förbi
Italien och Holland i kvalet och besegrat Frankrike i det ena av
två möten. I gruppen är Tyskland storfavoriter och Sverige får
sannolikt rikta in sig på att ta andraplatsen i gruppen. Nyckeln
för att lyckas är troligen att mittbackarna Andreas Granqvist
och Victor Nilsson Lindelöf lyckas hålla rent framför Robin
Olsens målbur. Offensivt är det extremt viktigt att Leipzigs
Emil Forsberg når framgång med sina kreativa lösningar och
därmed kan servera möjligheter till Marcus Berg. Som vanligt
kommer också fasta situationer att vara avgörande för om
Sverige ska kunna navigera genom gruppspelet.

Sydkorea
Antal VM-slutspel 9
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 31
Vinster 5
Oavgjorda 9
Förluster 17
Målsnitt 1,0Vinster Oavgjorda Förluster

Sverige
Antal VM-slutspel 11
Guld 0
Silver 1
Brons 2
Spelade matcher 46
Vinster 16
Oavgjorda 13
Förluster 17
Målsnitt 1,6Vinster Oavgjorda Förluster
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Grupp G

Grupp G innefattar världstrean sett till FIFA-ranking, Belgien,
men även England och Tunisien som återfinns på plats 13
respektive 14. Panama, som gör sitt första VM-slutspel
någonsin, är också i den här gruppen och de har plats nummer
55 i samma ranking. Belgien har varit favorittippade, men har
inte lyckats fullt ut på många år. Frågan är om det blir
annorlunda den här gången? England kommer att göra allt för
att vinna gruppen och de har faktiskt bara förlorat en av 21
matcher mot Belgien.

Belgien

Belgien har som bäst kommit på en fjärde plats i ett VM-
slutspel och det skedde 1986. Laget tog sig till VM genom att
vinna sin kvalgrupp med en oavgjord match mot Grekland och
noll förluster. Under VM i Brasilien, deras första stora
mästerskap på tolv år, vann laget sin grupp men förlorade
sedan i kvartsfinalen mot Argentina och åkte därmed ut ur
turneringen. Belgien har flera spelare som har ledande roller i
några av Europas största klubbar; Chelsea, Tottenham,
Manchester City, Chelsea och Manchester United för att
nämna några.

Laget nådde visserligen inte den framgång som många hade
hoppats under VM i Brasilien, men spelarna har fina kvalitéer

och är mer rutinerade än sist och det kan mycket väl komma
att bli en bra turnering för Belgiens del.

Panama

Honduras vände mot Mexiko, USA förlorade mot Trinidad
Tobago och Panama vann med 2-1 mot Costa Rica med ett
omdiskuterat segermål. Därmed missar USA VM för första
gången sedan 1990 och Panama kommer att spela sin första
VM-turnering någonsin. Bragden var så stor att landets
president var snabb med att utlysa en helgdag för att markera
prestationen. Panama är det svagaste laget i gruppen och
kommer att få det tufft att ta poäng.

Grupp G
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Belgien
Antal VM-slutspel 12
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 41
Vinster 14
Oavgjorda 9
Förluster 18
Målsnitt 1,3Vinster Oavgjorda Förluster

Panama
Antal VM-slutspel 0
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 0
Vinster 0
Oavgjorda 0
Förluster 0
Målsnitt 0,0
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Tunisien

Tunisien spelar sitt femte VM och spelade sin första match i
slutspelssammanhang år 1978 mot Mexiko då de vann med
3-1. Vinsten blev också den enda för det nordafrikanska laget
som inte har vunnit några matcher i VM sedan dess. Lagets
vinst innebar även första vinsten för en afrikansk nation i VM.
Laget vann sin grupp i kvalet, utan några förlustmatcher och
två oavgjorda. Lagets stora talang Youssef Mskani har
dessvärre råkat ut för en knäskada och kommer att missa VM
vilket förstås är väldigt olyckligt för Tunisien.

England

Landet där fotbollen föddes har bara tagit en enda medalj i
världsmästerskapen, nämligen guld när VM spelades hemma i
England 1966. Den tidigare landslagsspelaren Gareth
Southgate leder som förbundskapten Englands landslag till
lagets sjätte slutspel i rad. Efter att inte ha förlorat en enda
match i kvalet kommer laget till VM med förnyat
självförtroende och kanske är tron på laget hemma i England
högre än under föregående VM då till och med det brittiska
fotbollsförbundet tonade ner förväntningarna.

Lagets stjärna tillika lagkapten är 24 åriga Harry Kane som
spelar för Tottenham. Han är den yngsta lagkaptenen
någonsin, men han är inte ovan vid att stå i centrum då han till
exempel vunnit Premier Leagues skytteliga två gånger. I VM-
kvalet gjorde han fem mål på sex matcher. England ställer upp
med ett väldigt ungt lag, men med spelare som har starka
individuella kvalitéer.

Tunisien
Antal VM-slutspel 4
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 12
Vinster 1
Oavgjorda 4
Förluster 7
Målsnitt 0,7Vinster Oavgjorda Förluster

England
Antal VM-slutspel 14
Guld 1
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 62
Vinster 26
Oavgjorda 20
Förluster 16
Målsnitt 1,3Vinster Oavgjorda Förluster
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Grupp H

Grupp H består av Polen, Senegal, Colombia och Japan. Den
största matchen i gruppen spelas mellan Polen och Colombia
den 24 juni och det är även något av de två lagen som har
störst chans att vinna gruppen. Vem minns inte Anders
Svenssons stolpträff i åttondelsfinalen mot Senegal 2002?
Senegal spelade sitt första VM 2002 och lyckades ta sig till
kvartsfinal, frågan är dock om laget kan lyckas lika bra även
denna gång? Detta blir Japans femte VM och bäst lyckades
laget 2002 då de som delad värdnation med Sydkorea
lyckades ta sig till åttondelsfinal, något sw även lyckades med
2010.

Polen

Det här blir Polens sjunde VM och det första sedan 2006.
Laget har två bronsmedaljer från 1974 och 1982 och har även
ett OS-guld från 1972. Polen säkrade platsen till sitt åttonde
VM genom att vinna sin grupp före Danmark som kom tvåa
och som var det enda lag som Polen förlorade mot i kvalet.
Lagets stora stjärna är utan tvekan Robert Lewandowski, som
med sina 16 mål på tio matcher är den bäste målskytten i VM-
kvalsammanhang någonsin i Europa. Han har även gjort flest
landslagsmål i Polens historia.

Senegal

Senegal lyckades ta sig till kvartsfinal under sitt första VM-
framträdande i Sydkorea/Japan. Lagkapten 2002 var Aliou
Cissé som sedan 2015 är lagets förbundskapten och han har
lyckats ta laget igenom kvalgruppen obesegrade. Laget är
rankat 28 och under VM 2002 var laget rankat 27.
Däremellan har det varit svajigt och som sämst rankades laget
som nummer 89 under 2009. Bland spelarna återfinns Sadio
Mané som blev den dyraste afrikanska spelaren när han 2016
flyttade till Liverpool. Vi får se om laget lyckas att överraska
som under VM 2002.

Grupp H
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Grupp H FIFA-ranking Matcher
Polen 10 71 19 juni Kl 14:00 TV4 Colombia - Japan
Senegal 28 151 19 juni Kl 17:00 SVT Polen - Senegal
Colombia 16 41 24 juni Kl 17:00 TV4 Japan - Senegal
Japan 60 301 24 juni Kl 20:00 TV4 Polen - Colombia

28 juni Kl 16:00 TV4 Japan - Polen
Gruppmedian 22 111 28 juni Kl 16:00 TV4 Senegal - Colombia

Polen
Antal VM-slutspel 7
Guld 0
Silver 0
Brons 2
Spelade matcher 31
Vinster 15
Oavgjorda 5
Förluster 11
Målsnitt 1,4Vinster Oavgjorda Förluster

Senegal
Antal VM-slutspel 1
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 5
Vinster 2
Oavgjorda 2
Förluster 1
Målsnitt 1,4Vinster Oavgjorda Förluster
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Colombia

Det var med en väldigt liten marginal som Colombias landslag
tog sig till VM. Det skiljde bara en poäng mellan Colombia och
Peru och därmed knep laget den sista direktplatsen i gruppen.
Colombia har varit med i VM fyra gånger tidigare men bara
klarat sig igenom gruppspelet en gång, under VM 2014 i
Brasilien. Argentinaren José Pékerman har varit
förbundskapten sedan 2012 och har lett laget till två raka VM.
James Rodriguez vann adidas Golden Boot för flest mål under
VM i Brasilien och värvades sedan till Real Madrid. Idag är
han utlånad till Bayern München. Förutom Rodriguez har laget
spelare som Radamel Falcao och Davinson Sanchez.

Japan

Japan vann sin kvalgrupp med ett poäng mer än Saudiarabien
och Australien som kom på en delad andraplats. Japan rankas
som nummer 60 i världen, landets sämsta ranking på 25 år.
Turneringen blir Japans sjätte och även det sjätte raka
slutspelet i följd. Laget har som bäst tagit sig till åttondelsfinal
2002 och 2010. Japans förbundskapten Akira Nishino
tillsattes två månader innan VM då föregående
förbundskaptenen fick sparken.

Mya Yoshida är lagets stora stjärna, men laget har även Shinji
Kagawa och Keisuke Honda som båda hade det motigt under
föregående förbundskaptenens ledning. Förbundskapten
Akira Nishino har dock gjort det klart att dessa två idag är
kritiska för laget.

Colombia
Antal VM-slutspel 5
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 18
Vinster 7
Oavgjorda 2
Förluster 9
Målsnitt 1,4Vinster Oavgjorda Förluster

Japan
Antal VM-slutspel 5
Guld 0
Silver 0
Brons 0
Spelade matcher 17
Vinster 4
Oavgjorda 4
Förluster 9
Målsnitt 0,8Vinster Oavgjorda Förluster
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soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella 
produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling samt 
kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-
och förmånshantering.

Viktig information

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Securities AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under
Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan 
inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller 
ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning 
angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys 
och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för 
framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan 
avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven 
vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller 
kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna 
riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller 
offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller 
regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de 
instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts 
tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande 
rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en
rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett 
väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om 
intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.
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