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John Guidetti klar för AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med John Guidetti om ett ”pre-

contract” gällande ett avtal mellan parterna som gäller fr o 

m den 15 juli 2022 t o m den 31 december 2025. John Guidetti 

ansluter till AIK i sommar och är spelklar den 15 juli 2022. 

 

– Att John ansluter till AIK kommer göra oss starkare både på 

kort och lång sikt. John har egenskaper och en personlighet 

som passar in väldigt bra i AIK som klubb samt vårt sätt att 

spela. Hans karaktär och vilja kommer stärka både laget som 

helhet och sina lagkamrater individuellt. John Guidetti, 

välkommen hem till AIK-familjen, säger herrlagets sportchef 

Henrik Jurelius. 

 

– Det känns bra att det äntligen är klart och riktigt skönt 

att vara hemma. Det är en barndomsdröm som nu går i 

uppfyllelse och jag vill tacka alla otroliga AIK-supportrar 

för all kärlek under den senaste tiden. Vi är verkligen 

överallt och nu fyller vi Friends Arena, vamos! säger John 

Guidetti. 

 

30-årige John Guidetti har spelat seniorfotboll i IF 

Brommapojkarna, Manchester City FC, Burnley FC, 

Feyenoord, Stoke City FC, Celtic FC, RC Celta de Vigo och 

Deportivo Alavés. Det har hittills blivit 68 landskamper 

för honom och 28 mål, varav 29 A-landskamper och tre mål. 

John vann U21-EM 2015 och var även med i den svenska 

truppen som spelade EM i Frankrike 2016 och VM i Ryssland 

2018. För en längre faktapresentation, se det bifogade 

materialet i detta pressmeddelande. AIK Fotboll kommer 

att bjuda in till en presskonferens då han är på plats. 

 

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl 16:00 (CET). 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 
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Fakta John Guidetti 

 

30-årige John Guidetti, född onsdagen den 15 april 1992 

på Karolinska sjukhuset i Solna och uppväxt i Minneberg, 

Bromma samt i afrikanska Kenya, började som sexåring 

spela fotboll i moderklubben IF Brommapojkarna. Han 

spelade där ungdomsfotboll tills han var tio år då 

familjen återvände till Kenya, eftersom pappa Mike fick 

arbete som chef för en internationell skola. Under åren i 

huvudstaden Nairobi spelade John fotboll med klubbarna 

Impala Bromma Boys (2002-2003), Mathare United FC (2003-

2004) och Ligi Ndogo SC (2004-2005). 2006 var familjen 

Guidetti tillbaka i Sverige och John fortsatte i IF 

Brommapojkarnas ungdomsfotboll under ledning av bland 

annat tränaren Tobias Ackerman, numera chefscout i AIK 

Fotboll. 

 

När IF Brommapojkarna den 12 november 2006 för första 

gången genom tiderna kvalificerade sig för Allsvenskan 

efter sammanlagt 4–1 i kvalet mot BK Häcken såg John 

Guidetti bortamatchen på Rambergsvallen, Hisingen 

tillsammans med sin far på Minnebergs krog i Bromma. ”Det 

är helt otroligt att BP har gått upp, det här har vi 

väntat länge på”, hälsade han till Svenska Dagbladet 

efter slutsignalen. Den 1-6 juli 2007 var det 

Elitpojklägret i Halmstad och John Guidetti var en av de 

uttagna 15-åringarna som representerade Stockholm. 2007 

blev det även hela 37 mål för honom på 16 spelade matcher 

med BP i Pojkallsvenskan. I början av april 2008 

meddelade Manchester City FC att man skrivit ett 

treårskontrakt med den då 15-årige John Guidetti och han 

bytte Sverige mot Didsbury, en förort sju kilometer söder 

om Manchester. Talangens namnteckning var eftertraktad 

och tidningsuppgifter gjorde gällande att bland annat FC 

Internazionale Milano, UC Sampdoria, SS Lazio, AS Roma 

och Ajax Cape Town försökte locka svensken till sig. John 

Guidetti bestämde sig slutligt för den engelska klubben 

den 5 april 2008 då han var på plats på City of 

Manchester Stadium för att se hemmalagets möte i Barclays 

Premier League med serietvåan Chelsea FC (0–2) och han 

presenterades för den 42 594 personer stora publiken 

under pausvilan. 
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”Svennis tog med mig till tränarkontoret 20 minuter före 

Citys hemmamatch mot Chelsea. Jag frågade vad han skulle 

välja. Han svarade City. Det räckte för mig. Jag skrev på 

och flyttade till England några veckor senare”, 

kommenterade Guidetti kontraktsskrivandet. 

 

Den 4 juni 2008 var det dags för tävlingsdebut för BP:s 

herrlag då man i Superettan, under ledning av tränaren 

Kim Bergstrand, tog emot IK Sirius (3–1) inför 813 

åskådare på Grimsta IP i Vällingby. John Guidetti inledde 

på bänken i tröja nummer 28 och ersatte tvåmålsskytten 

Christer Youssef i den 76:e matchminuten. I 

Brommapojkarnas mål stod AIK:s nuvarande målvakt 

Kristoffer Nordfeldt. Det blev även ett inhopp i den 82:a 

matchminuten i den efterföljande omgången då BP mötte 

Jönköpings Södra IF (3–2) inför 1 444 åskådare på 

Stadsparksvallen i Jönköping den 9 juni 2008. 

 

John inledde sin tid i England med Manchester Citys U18-

lag och manager för A-laget då klubben signerade ett 

avtal med den unge forwarden var svensken Sven-Göran 

Eriksson, tidigare förbundskapten för England och manager 

i bland annat SS Lazio, UC Sampdoria, SL Benfica, ACF 

Fiorentina och AS Roma. ”Svennis” lämnade dock den 

engelska klubben den 2 juni 2008 för att istället bli 

förbundskapten för Mexiko och han ersattes på City of 

Manchester Stadium av den walesiske managern Mark Hughes. 

Det blev under John Guidettis första säsong i England 13 

mål på 13 spelade matcher med U18-laget. 

 

Under sommaren 2009 var John hemma i Stockholm och 

tränade med AIK på Karlberg under en vecka i mitten av 

juni. ”En dröm har alltid varit för mig att spela ett 

derby med AIK, sen om det blir när jag är ung eller 

gammal. Det är målsättningen jag har, så får vi hoppas 

att det blir så en dag”, sa John Guidetti till AIK 

Fotbolls klubb-TV. 

 

Den 19 april 2010 meddelade Manchester City FC att man 

var överens med IF Brommapojkarna om en utlåning av 

svensken till moderklubben i Stockholmsförorten. 
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”Jag kommer verkligen att jobba hårt för att göra någon 

nytta i BP, det känns bra att få representera den klubb 

jag är uppväxt i”, kommenterade John Guidetti utlåningen. 

BP spelade i Allsvenskan och den allsvenska A-lagsdebuten 

för dem skedde den 19 april 2010 då BP i den sjunde 

omgången mötte Trelleborgs FF (1–0) inför 2 565 åskådare 

på Vångavallens konstgräs i Trelleborg. John Guidetti 

inledde på bänken i tröja nummer 25 under ledning av 

tränaren Kim Bergstrand och ersatte Pablo Piñones-Arce i 

den 69:e matchminuten. 

 

Segermålet för bortalaget kom i den 90:e matchminuten 

efter ett långt uppspel av Kristoffer Nordfeldt som 

nickades vidare av Mauricio Albornoz till John Guidetti 

till höger i offensivt straffområde. Han tog sig ner mot 

kortlinjen och centrerade bollen till inhopparen Olof 

Guterstam som tryckte in den bakom målvakten Fredrik 

Persson och vilt jubel följde. I Brommapojkarnas mål stod 

målvakten Kristoffer Nordfeldt och på bänken i Johns 

allsvenska BP-debut satt Nabil Bahoui som hösten 2012 

skrev på för AIK. 

 

Det första målet gjorde han hemma mot Gefle IF FF (2–1) 

inför 1 703 åskådare på Grimsta IP den 25 april 2010 då 

han rundade målvakten Mattias Hugosson och rullade in 2–

0-målet i den 57:e matchminuten. John hade i den andra 

matchminuten även spelat fram Pablo Piñones-Arce till 

ledningsmålet då han startade som ensam forward i en 4-

2:3-1-uppställning. Det blev sammanlagt åtta allsvenska 

matcher, varav sju från start, för John i BP-tröjan och 

man noterade 4V-0O-4F i matcherna. 

 

Han svarade för tre mål och fyra målgivande passningar, 

de övriga två målen kom hemma mot BK Häcken (2–1) den 15 

maj 2010 och borta mot Malmö FF (1–2) den 24 maj 2010. 

Målet mot MFF på Swedbank Stadion i Malmö var ett 

jätteskott från distans som borrade sig upp i det vänstra 

krysset och målet nominerades till ’Årets mål’ på 

Fotbollsgalan. Det blev även tre gula kort för honom i 

Allsvenskan. 
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Under försäsongen 2010 begav sig Manchester City till USA 

för fem matcher, bland annat två i Barclays New York 

Challenge som spelades på Red Bull Arena i Harrison, NJ 

och den italienske managern Roberto Mancini valde att ta 

med John Guidetti i truppen som flög över Atlanten. Den 

23 juli 2010 ställdes man mot portugisiska Sporting CP 

från Lissabon (0–2) inför 13 586 åskådare och det blev A-

lagsdebut för svensken då han ersatte Craig Bellamy i den 

76:e matchminuten. Tävlingsdebuten för The Citizens 

skedde den 22 september 2010 då man i den tredje omgången 

av Carling Cup 2010/2011 mötte Premier League-laget West 

Bromwich Albion FC (1–2) inför 10 418 åskådare på The 

Hawthorns i West Bromwich och John Guidetti startade 

matchen i tröja nummer 60. I den 19:e matchminuten tog 

bortalaget ledningen då brassen Jô överlistade målvakten 

Boaz Myhill och den målgivande passningen kom från 

Guidetti på vänsterkanten. Den svenske forwarden spelade 

hela matchen då hemmalaget gick vidare efter 2–1 sedan 

man vänt matchen med två mål under inledningen av den 

andra halvleken. 

 

Den 25 november 2010 kom Manchester City överens med 

Burnley FC om ett lån av John Guidetti till början av 

januari 2011, detta för att han skulle få mer speltid. 

Även Ipswich Town FC, Nottingham Forest FC och Cardiff 

City FC var intresserade av att låna svensken, men det 

blev Burnley som spelade i npower Championship. Debuten 

skedde den 27 november 2010 då Burnley mötte Derby County 

FC (2–1) inför 13 790 åskådare hemma på Turf Moor i 

Burnley. John Guidetti inledde på bänken i tröja nummer 

20 under ledning av den engelske managern Brian Laws, men 

i den 73:e matchminuten var det dags för spel då han vid 

ställningen 0–1 ersatte Jay Rodriguez. När slutsignalen 

ljöd stod hemmalaget som segrare med 2–1 efter sena mål 

av Tyrone Mears och Jack Cork. 

 

Det blev fem matcher, varav två från start, för The 

Clarets och han svarade för ett mål i bortamötet med 

Barnsley FC (2–1) inför 14 219 åskådare på Oakwell i 

Barnsley den 26 december 2010. Målet kom i den 49:e 

matchminuten då han framspelad av Wade Elliott kvitterade 

till 1–1. 
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Den sista matchen för Burnley spelade Guidetti den 3 

januari 2011 då man mötte Reading FC (1–2) på bortaplan 

under ledning av Stuart Gray som kommit in som caretaker 

manager. 

 

Burnley FC ville förlänga lånet, men John Guidetti 

återvände till Manchester City och satt på bänken i två 

matcher i Barclays Premier League 2010/2011; borta mot 

Birmingham City FC (2–2) den 2 februari 2011 och hemma 

mot Fulham FC (1–1) den 27 februari 2011. John Guidetti 

var även namngiven på Manchester Citys 25-mannalista till 

Uefa Europa League 2010/2011 då man gick fram till 

åttondelsfinal mot FK Dynamo Kiev, men där tog det stopp 

efter sammanlagt 1–2. Det blev istället spel för 

Manchester Citys utvecklingslag där han svarade för 17 

mål under säsongen. 

 

Rykten om en övergång till FC Twente i Nederländerna 

cirkulerade under sommaren 2011, men den 18 juli 2011 

meddelade Manchester City att man var överens med John 

Guidetti om ett treårskontrakt till och med säsongen 

2013/2014. Den 31 augusti 2011 kom Manchester City 

överens med Feyenoord från Rotterdam i Nederländerna om 

ett låneavtal för John Guidetti som gällde hela säsongen 

2011/2012. Feyenoord hade spelat fyra omgångar av 

Eredivisie under ledning av managern Ronald Koeman och 

man låg på femte platsen i tabellen då lånet av John 

Guidetti blev klart. 

 

Debuten i Eredivisie 2011/2012 skedde borta mot NAC Breda 

(3–1) inför 17 800 åskådare på Rat Verlegh Stadion i 

Breda den 11 september 2011. John inledde på bänken i 

tröja nummer 10 och i den 61:a matchminuten var det dags 

för spel då han ersatte Guyon Fernandez. I den 87:e 

matchminuten fastställde svensken slutresultatet från 

straffpunkten. Den 18 februari 2012 slog John Guidetti in 

1–0 i den 77:e matchminuten hemma mot RKC Waalwijk (1–1) 

inför 44 500 åskådare på De Kuip i Rotterdam och efter 

målet drog han av sig matchtröjan och fick därför sitt 

andra gula kort i matchen och blev därmed utvisad. 
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Det blev sammanlagt 20 mål och åtta målgivande passningar 

i de 23 ligamatcherna då Feyenoord slutade på andra plats 

i tabellen, sex poäng efter seriesegrarna AFC Ajax. John 

Guidetti startade i 21 av matcherna och svarade för tre 

hattrick under säsongen, hemma mot FC Twente (3–2), hemma 

mot AFC Ajax (4–2) och hemma mot SBV Vitesse (3–1), något 

ingen spelare i Feyenoord gjort i Eredivisie sedan Dirk 

Kuyt sju år tidigare. I skytteligan slutade Guidetti på 

femte plats, tolv mål efter skyttekungen Bas Dost från SC 

Heerenveen. På sjätte plats i skytteligan hamnade den 

svenske landslagskollegan Ola Toivonen som svarade för 18 

mål för sitt PSV från Eindhoven. 

 

Den 14 april 2012, dagen innan sin 20-årsdag, åt John 

Guidetti dåligt värmd mat och han drabbades av 

bakteriearten campylobacter, som resulterade i ett 

temporärt uppehåll från träning och matchspel. 

Situationen gjorde att han missade de avslutande fyra 

matcherna i Eredivisie och det kostade honom även en 

plats i den svenska EM-truppen till Euro 2012 i Polen och 

Ukraina. ”Till VM 2014 ska jag steka kyckingen 

ordentligt”, hälsade John Guidetti på en presskonferens 

på ett hotell i Stockholm. 

 

John Guidetti återvände till England för rehabilitering 

och signerade den 18 oktober 2012 ett nytt treårskontrakt 

med Manchester City FC. Comebacken dröjde nio månader, 

till den 14 januari 2013 då han spelade hela den första 

halvleken av en U21-match mot Reading FC (3–1). Svensken 

visade att målsinnet var kvar då han i den nionde 

matchminuten satte 1–0. Det blev sju matcher och sex mål 

för utvecklingslaget innan en knäskada och efterföljande 

operation satte stopp för spel under resten av säsongen. 

I oktober 2013 var han tillbaka i träning vilket gladde 

den chilenske managern Manuel Pellegrini. Två matcher på 

bänken i Barclays Premier League följde; i storsegern 

hemma mot Tottenham Hotspur FC (6–0) den 24 november 2013 

och borta mot Fulham FC (4–2) den 21 december 2013. Den 

14 januari 2014 meddelade Manchester City att man var 

överens med Stoke City FC om ett låneavtal gällande John 

Guidetti för resten av säsongen. 
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Debuten för The Potters skedde borta mot Crystal Palace 

FC (0–1) inför 24 440 åskådare på Selhurst Park i London 

den 18 januari 2014. John inledde på bänken i tröja 

nummer 23 under ledning av managern Mark Hughes och 

ersatte Jonathan Walters i den 79:e matchminuten. Det 

blev endast sex korta inhopp på sammanlagt 59 minuter i 

Premier League för honom i Stoke City-tröjan och sju 

tävlingsmatcher på bänken då man slutade på nionde plats 

i tabellen. 

 

John Guidetti fick speltid i Manchester Citys tre första 

träningsmatcher under försäsongen 2014, men det blev inte 

någon speltid under inledningen av tävlingssäsongen. 

Istället meddelade Manchester City den 4 september 2014 

att man var överens med den skotska klubben Celtic FC om 

ett låneavtal för hela säsongen 2014/2015 och John 

Guidetti flyttade till ett hus strax norr om Glasgow. Han 

blev därmed lagkamrat med den svenske landslagsbacken 

Mikael Lustig som varit i Celtic sedan januari 2012.  

 

Avtalet mellan Celtic och John Guidetti registrerades 

dock för sent hos det skotska fotbollsförbundet, men 

efter en prövning hos Fifa registrerades lånet för 

nationellt spel, men tiden hade gått ut för att han 

skulle hinna registreras för spel i Uefa Europa Leagues 

gruppspel. ”Everybody knows what a great football club 

this is, especially in Sweden when Henrik Larsson was 

playing here. It's also a very well known club because of 

the fans, who are so passionate and brilliant. I'm just 

going to work my socks off to try to do my absolute very 

best every game and give 100% because that's what the 

fans deserve”, kommenterade John Guidetti det 

säsongslånga lånet. 

 

John valde nummer 9 på matchtröjan, ett tröjnummer som 

bland annat hade burits av greken Georgios Samaras, 

engelsmannen Chris Sutton och nederländaren Pierre van 

Hooijdonk under de senaste säsongerna innan Johns ankomst 

till klubben. Debuten för The Hoops skedde den 13 

september 2014 då Celtic FC tog emot Aberdeen FC (2–1) 

inför 43 640 åskådare hemma på Celtic Park i Glasgow. 
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John Guidetti inledde matchen i Scottish Premiership på 

bänken i tröja nummer 9 under ledning av den norske 

managern Ronny Deila, och i den 61:a matchminuten klev 

han in på planen då han ersatte lagkaptenen Scott Brown. 

Elva dagar senare var det dags för svenskens första mål 

för Celtic då han i ligacupmötet med Heart of Midlothian 

FC (3–0) inför 15 522 åskådare på Celtic Park svarade för 

1–0-målet i den 24:e matchminuten. Den 27 september 2014 

ställdes Celtic mot St Mirren FC (2–1) inför 5 280 

åskådare på St Mirren Park i Paisley och John Guidetti 

blev stor matchhjälte då han svarade för båda målen. Den 

29 oktober 2014 noterades han för sitt första hattrick i 

Celtic-tröjan då man vann med 6–0 borta mot Partick 

Thistle FC i kvartsfinalen av den skotska ligacupen. 

Guidetti var spelklar för Celtics spel i utslagsmatcherna 

i Uefa Europa League 2014/2015 då de ställdes mot 

Internazionale Milano i sextondelsfinalen. I det första 

mötet inför 58 500 åskådare på Celtic Park den 19 

februari 2015 kvitterade inhopparen John Guidetti till 3–

3 i den 93:e matchminuten då han tryckte in bollen på 

volley efter en passning från Liam Henderson, men Celtic 

slogs ut efter 0–1 i returen i Italien en vecka senare. 

Målet var Guidettis första sedan november 2014. 

 

Den 15 mars 2015 möttes Celtic och Dundee United FC i 

ligacupfinalen inför 49 259 åskådare på Nationalarenan 

Hampden Park i Glasgow. Celtic vann med 2–0 efter mål av 

Kris Commons och James Forrest och det var klubbens 15:e 

skotska ligacuptitel genom tiderna. John Guidetti inledde 

på bänken i finalen, men byttes in istället för Leigh 

Griffiths i den 69:e matchminuten och tio minuter senare 

spelade han fram James Forrest till det avgörande 2–0-

målet. Celtic vann den skotska ligan i överlägsen stil, 

hela 17 poäng före Aberdeen FC och det var Celtics 46:e 

ligatitel genom tiderna. John Guidetti spelade 34 

tävlingsmatcher och svarade för 15 mål och elva 

målgivande passningar, men det blev inte lika mycket 

speltid under slutet av säsongen då managern Ronny Deila 

ville spela de som hade kontrakt den kommande säsongen. 

Målskörden för svensken var den tredje bästa i laget 

efter Leigh Griffiths (20 mål på 41 matcher) och Kris 

Commons (16 mål på 47 matcher). 
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I  början av juni 2015 meddelade Manchester City att man 

inte skulle förlänga kontraktet med John Guidetti och den 

11 juli 2015 skrev svensken på ett femårskontrakt med den 

spanska La Liga-klubben RC Celta de Vigo som slutat åtta 

i La Liga säsongen 2014/2015. Debuten för Os Celestes 

skedde i premiären av La Liga 2015/2016 då Celta Vigo den 

23 augusti 2015 tog sig an Levante UD (2–1) inför 10 346 

åskådare på Estadi Ciutat de Valencia i Valencia. John 

Guidetti satt på bänken i tröja nummer 11, under den 

argentinske managern Eduardo Berizzos ledning, och han 

ersatte spanjoren Hugo Mallo i den 69:e matchminuten. 

 

Den 23 september 2015 besöktes Celta Vigo av de regerande 

spanska mästarna FC Barcelona och matchen lockade 23 311 

åskådare till Estadio Municipal de Balaídos i Vigo. 

Hemmalaget vann med hela 4–1 och inhopparen John Guidetti 

fastställde på volley slutresultatet i den 83:e 

matchminuten, tre minuter efter att Lionel Messi spelat 

fram Neymar till Barcelonas sena reducering. Målet var 

svenskens första i La Liga. 

 

Den 27 januari 2016 möttes Celta Vigo och Club Atlético 

de Madrid i returmötet i kvartsfinalen av Copa del Rey 

2015/2016. Matchen spelades inför 36 852 åskådare på 

Estadio Vicente Calderón i Madrid efter att det första 

mötet i Vigo slutat 0–0. Celta Vigo, med John Guidetti, 

chockade hemmalaget och vann med 3–2 vilket gav 

avancemang i cupturneringen. I den 56:e matchminuten gav 

Atléticos Saúl Ñíguez bort bollen till John Guidetti som 

från ca 25 meter dunkade in 2–2-målet till höger om 

målvakten. Pablo Hernández fastställde åtta minuter 

senare slutresultatet med sitt andra mål. Det var första 

gången på 15 år som Celta Vigo tog sig till semifinal i 

Copa del Rey, men väl där föll man med sammanlagt 2–6 mot 

Sevilla FC. John Guidetti svarade för fem mål i Copa del 

Rey 2015/2016 vilket gav en delad förstaplats i 

skytteligan med Lionel Messi, Luis Suárez, Álvaro Negrado 

och Munir. Den 14 februari 2016 möttes FC Barcelona och 

Celta Vigo i La Liga 2015/2016 inför 72 850 åskådare på 

Nou Camp i Barcelona och hemmalaget fick i och med 6–1-

segern revansch för 1–4-förlusten fem månader tidigare. 
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Lionel Messi gav Barcelona ledningen i den 28:e 

matchminuten, men elva minuter senare kvitterade John 

Guidetti från straffpunkten på den legendariska arenan 

där Pascal Simpson målade för AIK mot FC Barcelona (1–3) 

i kvartsfinalen av Cupvinnarcupen den 6 mars 1997. Celta 

Vigo slutade sexa i La Liga säsongen 2015/2016, deras 

bästa placering sedan säsongen 2005/2006 då man också 

slutade sexa i ligan. Det blev 43 tävlingsmatcher för 

John Guidetti under debutsäsongen i Celta Vigo och han 

svarade för tolv mål, varav sju i La Liga. 

 

Under sin andra säsong i Celta Vigo blev det 42 

tävlingsmatcher för John Guidetti och han svarade för nio 

mål, varav fyra i La Liga. Ett av målen i La Liga 

2016/2017 gjorde han hemma mot Real Madrid CF (1–4) den 

17 maj 2017 då han reducerade till 1–2 i den 69:e 

matchminuten i en match där Cristiano Ronaldo (2), Karim 

Benzema och Toni Kroos målade för bortalaget. Under 

ledning av managern Eduardo Berizzo slutade Celta Vigo 

säsongen 2016/2017 på 13:e plats i La Liga och man 

avancerade även till semifinal i Uefa Europa League 

2016/2017. I den första kvartsfinalen mot KRC Genk (3–2) 

på hemmaplan den 13 april 2017 vann hemmalaget efter en 

vild första halvlek där John Guidetti spelade fram till 

dansken Pione Sistos 1–1-mål i den 15:e matchminuten och 

23 minuter senare dunkade svensken själv in 3–1. 

 

I returen blev det 1–1 och därmed 4–3 sammanlagt. 

Semifinalen spelades mot Manchester United FC och efter 

0–1, mål av Marcus Rashford, hemma på Estadio Municipal 

de Balaídos blev det en rysare i returen inför 75 138 

åskådare på Old Trafford i Manchester den 11 maj 2017. 

Argentinaren Facundo Roncaglia kvitterade till 1–1 för 

bortalaget i den 85:e matchminuten och man var då endast 

ett mål från finalen. I slutsekunderna av den sjätte och 

sista stopptidsminuten fick John Guidetti ett jätteläge 

att skjuta spanjorerna till finalen på Friends Arena i 

Solna, men han fick inte kontroll på bollen framför mål 

efter Claudio Beauvues hårda passning. Förtvivlade Celta 

Vigo-spelare föll istället ihop på gräset då slutsignalen 

strax därefter ljöd från den rumänske domaren Ovidiu 

Hațegan. 
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I Copa del Rey 2016/2017 tog man sig återigen fram till 

semifinal, men denna gång föll man med sammanlagt 0–1 mot 

Deportivo Alavés. 

 

I genrepet mot italienska AS Roma (4–1) den 13 augusti 

2017, inför seriepremiären i La Liga 2017/2018 fick John 

Guidetti lämna planen efter en kvarts spel då han i 

samband med en tilldömd straffspark blev skadad och 

byttes ut med en fraktur på nyckelbenet. Han opererades 

dagen efter och missade därmed de första fem omgångarna i 

La Liga och Sveriges VM-kvalmatcher mot Bulgarien (2–3) 

och Vitryssland (4–0). Det dröjde tills slutet av 

september 2017 innan han var tillbaka i den uttagna 

matchtruppen igen. Säsongen 2017/2018 blev det endast 

åtta inhopp i La Liga samt två startade matcher och ett 

mål i Copa del Rey. Målet kom borta mot SD Eibar (2–1) 

inför 3 432 åskådare på Estadio Municipal de Ipurúa i 

Eibar den 25 oktober 2017 då han slog in matchens sista 

mål i den 44:e matchminuten. 

 

Den 8 januari 2018 kom Celta Vigo överens med Deportivo 

Alavés om ett utlåning av John Guidetti under resten av 

säsongen. Den 14 januari 2018 debuterade John för sin nya 

klubb då man i La Liga 2017/2018 tog emot Sevilla FC (1–

0) inför 14 920 åskådare hemma på Estadio de Mendizorroza 

i Vitoria-Gasteiz, Baskien. Han var uttagen i startelvan 

i tröja nummer 10 av den spanske managern Abelardo 

Fernández som den 14 september 1999 nickade in den minst 

sagt omdiskuterade kvitteringen för FC Barcelona mot AIK 

i Uefa Champions Leagues gruppspel på Råsunda 

fotbollstadion i Solna. Det blev 76 minuters spel i 

debuten för Deportivo Alavés då han sedan ersattes av 

Hernán Pérez. 

 

Det första målet för Deportivo Alavés gjorde John 

Guidetti den 28 januari 2018 då man i La Liga gästade FC 

Barcelona (1–2) inför 62 369 åskådare på Nou Camp. 

Svensken gav bortalaget ledningen i den 23:e 

matchminuten, men Barca vände till seger med 2–1 efter 

två sena mål av Luis Suárez (72’) och Lionel Messi (84’).  
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Det blev 19 tävlingsmatcher och tre mål för honom i 

Deportivo Alavés och klubben slutade på 14:e plats i La 

Liga 2017/2018, en placering och två poäng bakom Celta 

Vigo. Den 29 maj 2018 köptes John Guidetti loss av 

Deportivo Alavés och parterna tecknade ett 

fyraårskontrakt. 

 

2018/2019 spelade John Guidetti 22 matcher i La Liga, 

varav sex från start, och han gjorde två mål; borta mot 

SD Huesca (3–1) den 16 mars 2019 och hemma mot Real 

Valladolid CF (2–2) den 19 april 2019. Det blev även två 

matcher i startelvan för honom i Copa del Rey 2018/2019 

då man slogs ut av Girona FC (3–4) i sextondelsfinalen. 

Deportivo Alavés slutade på elfte plats i La Liga 

2018/2019. 2019/2020 blev det endast spel i sex matcher, 

varav två från start, för John Guidetti i Deportivo 

Alavés. Klubben slutade på 16:e plats i La Liga och slogs 

ut av Real Jaén (1–3) i den första omgången av Copa del 

Rey. Den 17 januari 2020 kom Deportivo Alavés överens med 

den tyska klubben Hannover 96 om en utlåning av John 

Guidetti under resten av säsongen 2019/2020. 

 

Debuten i 2. Bundesliga 2019/2020 skedde i den 19:e 

omgången i bortamötet med SSV Jahn Regensburg (0–1) inför 

8 418 åskådare på Jahnstadion i Regensburg den 28 januari 

2020. John Guidetti var uttagen i startelvan av managern 

Kenan Kocak och spelade hela matchen i tröja nummer 9. 

John Guidettis första mål i 2. Bundesliga, av sammanlagt 

tre för Hannover 96, gjorde han hemma mot Kieler SV 

Holstein 1900 (3–1) inför 25 200 åskådare på HDI-Arena i 

Hannover den 2 mars 2020. Den svenske forwarden gjorde 1–

0 i den elfte matchminuten och han spelades fram till 

målet av Sebastian Jung. 

 

De övriga två ligamålen kom borta mot SV Sandhausen (1–3) 

den 30 maj 2020 och hemma mot SG Dynamo Dresden (3–0) den 

3 juni 2020. Det blev 16 tävlingsmatcher för honom, varav 

14 i 2. Bundesliga då Hannover 96 slutade på sjätte plats 

i tabellen, 20 poäng efter seriesegrarna DSC Arminia 

Bielefeld. Efter säsongen återvände John till Spanien och 

Deportivo Alavés. 
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Säsongen 2020/2021 spelades utan publik på matcherna i La 

Liga, på grund av pandemin covid-19. Deportivo Alavés 

slutade på 16:e plats i tabellen och tog sig fram till 

sextondelsfinal i Copa del Rey. John Guidetti spelade 13 

tävlingsmatcher, varav fyra från start, och svarade för 

ett mål i La Liga, borta mot Valencia CF (1–1) den 24 

april 2021 samt två mål i Copa del Rey, borta mot CD 

Rincón (2–0) den 16 december 2020. 

 

Under den pågående säsongen 2021/2022 har John Guidetti 

spelat tio matcher i La Liga, varav två från start, samt 

suttit 14 matcher på bänken. Det har även blivit två 

matcher från start i Copa del Rey där han målade i 

bortamötet med Unami CP (3–0) på Estadio Municipal de La 

Albuera i Segovia den 30 november 2021 då han öppnade 

målskyttet i den 66:e matchminuten. 

 

Den 28 augusti 2007 debuterade John Guidetti för det 

svenska P15-landslaget då man mötte Norge (1–4) inför 984 

åskådare på Skogsvallen i Luleå. John inledde på bänken i 

tröja nummer 13 under ledning av förbundskaptenen Hans 

Lindbom och han ersatte Christoffer Nerkman i den 56:e 

matchminuten. Han hade i matchtruppen bland annat 

sällskap av AIK:s Nicklas Maripuu. 

 

Det första landslagsmålet gjorde han för P16-landslaget 

borta mot Belgien (3–3) den 24 april 2008 då han som 

inhoppare fastställde slutresultatet i den 80:e 

matchminuten. Den 4 juni 2010 debuterade John Guidetti 

för det svenska U21-landslaget i EM-kvalet borta mot 

Israel (1–0) i en match där Denni Avdić svarade för 

segermålet i den 58:e matchminuten. 

 

När det svenska U21-landslaget kvalificerade sig till EM-

slutspelet i Tjeckien 2015 skedde det efter stor 

dramatik. I den sista gruppspelsmatchen var Sverige 

tvungna att vinna mot Turkiet (4–3) på Örjans vall i 

Halmstad den 9 september 2014 och i den 92:a matchminuten 

sköt lagkaptenen Oscar Hiljemark in segermålet som tog 

Sverige till playoff. Sverige ställdes mot Frankrike i 

playoff och föll med 0–2 på bortaplan i det första mötet.  
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Returen på Örjans vall den 14 oktober 2014 blev en rysare 

då Sverige påeldade av lagkaptenen Alexander Milošević 

gick fram till 3–0, men en reducering på nick av backen 

Layvin Kurzawa i den 87:e matchminuten gav Frankrike 

åtminstone ena foten i EM-slutspelet då tiden rann ut för 

hemmalaget. Sverige replikerade dock omgående och gjorde 

genom Oscar Lewicki nödvändiga 4–1 som tog laget vidare 

till Tjeckien. John Guidetti firade det avgörande målet 

med en klassisk målgest då han i revansch saluterade 

framför Layvin Kurzawa som minuten dessförinnan gjort 

samma målgest mot den svenske forwarden. I EM-slutspelet 

gick Sverige fram till final mot Portugal inför ögonen på 

18 867 åskådare på Eden Arena i Prag den 30 juni 2015. 

Matchen var mållös efter 120 spelade minuter och efter 

ett straffsparksavgörande, där AIK-målvakten Patrik 

Carlgren räddade två straffar och John Guidetti satte sin 

straffspark, vann Sverige EM-guld med U21-landslaget. 

 

Debuten i det svenska A-landslaget skedde för John 

Guidetti den 29 februari 2012 då Sverige under ledning av 

förbundskaptenen Erik Hamrén mötte Kroatien (3–1) i en 

landskamp på Stadion Maksimir i Zagreb. Ställningen var 

1–1 i paus då John Guidetti i tröja nummer 21 ersatte 

Johan Elmander inför den andra halvleken. Sverige vann 

med 3–1 efter två mål av inhopparen Sebastian Larsson i 

den andra halvleken. John Guidettis första A-landslagsmål 

kom hemma mot Wales (3–0) inför 37 942 åskådare på 

Friends Arena den 5 juni 2016. Med en kvart kvar av 

ordinarie tid byttes Guidetti in istället för Marcus Berg 

och i den 87:e matchminuten fastställde han 

slutresultatet framspelad av Mikael Lustig. 

 

I EM-slutspelet i Frankrike 2016 spelade John Guidetti i 

Sveriges samtliga tre gruppspelsmatcher då man slogs ut; 

mot Irland (1–1), Italien (0–1) och Belgien (0–1). När 

Sverige i VM-slutspelet i Ryssland 2018 tog sig fram till 

kvartsfinal gjorde Guidetti inhopp mot Tyskland (1–2) i 

gruppspelet och mot England (0–2) i kvartsfinalen. 

 

Det har hittills blivit 68 landskamper för honom och 28 

mål, varav 29 A-landskamper och tre mål. 
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John Guidetti kommer i AIK att spela i tröja nummer 11. 

 

Samma dag som John Guidetti föddes, den 15 april 1992, 

tog AIK emot IFK Göteborg i Allsvenskan inför ca 4 000 

åskådare hemma på Råsunda fotbollstadion i Solna. Under 

halvtidsvilan i den mållösa matchen slocknade ljuset på 

Nationalarenan då en transformator utanför arenan gått 

sönder vilket ledde till att eltillförseln upphörde. 

Domaren Leif Sundell från Borlänge väntade enligt 

reglerna i 45 minuter innan han blåste av det allsvenska 

klassikermötet. Matchen spelades om den 24 maj 1992 och 

AIK vann med 3–0 efter mål av forwarden Dick Lidman (2) 

och högermittfältaren Krister Nordin. Fem månader senare 

stod AIK som svenska mästare för första gången på 55 år, 

efter att besegrat Malmö FF (3–2) på Malmö Stadion. 


