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Söderberg & Partners lanserar VM-

analys 
- Tittar på hur den globala ekonomin påverkas av fotbolls-VM och vilka effekter det har på 

värdlandet och deltagarländerna 

- Prognosticerar utfall av alla matcher i hela mästerskapet 

Fotbolls-VM är nära och Söderberg & Partners lanserar därför en omfattande analys av det 

stundande mästerskapet. I analysen tar vi bland annat upp vilka effekter ett Fotbolls-VM kan ha för 

den globala ekonomin och de enskilda länder som deltar. Med hjälp av en egen analysmodell 

prognosticerar vi dessutom utfallet av varje match i hela mästerskapet. 

Hur påverkas ekonomin av Fotbolls-VM? 

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. 

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. 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 

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, säger Matthias 

Gietzelt, Chefsstrateg för Söderberg & Partners.  

 

- Det finns vetenskapligt stöd för 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, fortsätter Matthias 

Gietzelt.  

 



Prognos för utfallet av alla matcher 

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.   
 

- Inför fotbolls-VM 2018 har vi skapat en analysmodell som utgår från två grundparametrar; 

odds på spelmarknaden samt FIFA-ranking för respektive lag. Varje lag får en viktad ranking 

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, säger 

Matthias Gietzelt. 

 

Du hittar hela analysen med den fullständiga prognosen för samtliga gruppspelsmatcher och 

finalmatcher bifogad. 

 
För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 

Snabba fakta 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. 

Kundlöfte och värderingar 

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt 

förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre 

viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all 

rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl 

underbyggda råd gör skillnad. 
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