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Sebastian Larsson lägger skorna på 

hyllan 
 

Säsongen 2022 blir Sebastian Larssons sista i AIK-tröjan. 

21 år efter att han skrev på sitt första kontrakt med 

Arsenal har tidpunkten kommit för den evigt kämpande 

mittfältaren att avsluta fotbollskarriären. De 

återstående fem allsvenska matcherna blir de sista 

någonsin för AIK:s nummer 7. 

 

– Fotbollen har gett mig så mycket och varit en stor del av 

hela mitt liv. Efter en lång process har jag nu tagit 

beslutet att avsluta min aktiva karriär efter den här 

säsongen. Min tid i AIK har varit helt fantastisk. Att flytta 

hem till Sverige och få möjligheten att representera denna 

vackra klubb i fyra och ett halvt år är ett av de bästa 

beslut som jag tagit. Jag vill tacka alla ledare och spelare 

på Karlberg för den support jag känt dagligen. Tack till alla 

supportrar, ni fick mig att känna mig som hemma från dag ett 

i medgång och i motgång. För det är jag evigt tacksam. Nu är 

det fullt fokus på de avslutande fem matcherna i Allsvenskan. 

Jag ska ge mitt allt hela vägen in, säger Sebastian Larsson. 

 

– När Sebastian anslöt till AIK var det med stora 

förväntningar och förhoppningar från honom själv och även 

från klubben och alla supportrar. Sebastian har gjort ett 

enormt avtryck i AIK och kommer för alltid vara ihågkommen 

som en guldhjälte. Professionaliteten och inställningen som 

han har visat varje dag som han tagit på sig träningströjan 

eller matchtröjan har höjt ribban för medspelare och AIK som 

klubb. Stort tack Seb för dina insatser i den svartgula 

tröjan och för dina insatser för svensk fotboll, säger 

herrlagets sportchef Henrik Jurelius. 

 

För en längre faktapresentation av Sebastian Larsson, se det 

bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 
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Fakta Sebastian Larsson 

 

37-årige Sebastian Larsson, född torsdagen den 6 juni 

1985 på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, inledde sin 

fotbollskarriär som fyraåring i moderklubben IFK 

Eskilstuna, där han även spelade A-lagsfotboll efter en 

tid i IK City/Eskilstuna City. Som 15-åring kom han och 

familjen överens med engelska Arsenal FC om ett 

fyraårskontrakt med start inför säsongstarten i augusti 

2001, detta efter att en scout sett honom i en 

juniorlandskamp. Efter besök i London under våren samma 

år ville den irländske chefsscouten Liam Brady ha honom 

till klubbens ungdomsakademi. 

 

Via spel i Arsenals U16-, U18- och reservlag började 

”Bissen”, som han kallas, träna med A-laget under den 

franske managern Arsène Wengers ledning. Debuten för A-

laget skedde den 27 oktober 2004 då Arsenal i Ligacupen 

2004/2005 mötte Manchester City FC (2–1) inför 21 708 

åskådare på City of Manchester Stadium. Sebastian Larsson 

spelade hela matchen som vänsterback i cupmötet där även 

holländaren Robin van Persie tävlingsdebuterade för The 

Gunners. Det blev ytterligare två framträdanden i 

Ligacupen för Sebastian Larsson under säsongen 2004/2005, 

ett inhopp hemma mot Everton FC (3–1) den 9 november 2004 

och spel från start borta mot Manchester United FC (0–1) 

den 1 december 2004. 

 

Under försäsongen sommaren 2005 svarade Sebastian Larsson 

för ett mål då Arsenal besegrade österrikiska FC Ritzing 

med 5–2. Tävlingssäsongen 2005/2006 inleddes för Arsenals 

del med FA Community Shield inför 58 014 åskådare på 

Millennium Stadium i Cardiff, Wales den 7 augusti 2005. 

Matchen spelades mellan de regerande Premier League-

mästarna Chelsea FC och de regerande FA cup-vinnarna 

Arsenal. Sebastian Larsson spelade inte matchen då 

Arsenal ställde upp med Fredrik Ljungberg, Cesc Fàbregas, 

Mathieu Flamini och Robert Pires på mittfältet. Chelsea 

vann prestigemötet med 2–1 efter två mål av Didier 

Drogba. 
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Det blev istället spel i sex cupmatcher för Seb och den 

21 december 2005, borta mot Doncaster Rovers FC (2–2) i 

Ligacupens kvartsfinal inför 10 006 åskådare på Belle Vue 

i Doncaster svarade han som inhoppare för ett av Arsenals 

avgörande straffmål i straffavgörandet som krävdes för 

att gå vidare i turneringen. Den 1 februari 2006 var det 

dags för debut i Barclays Premier League då Arsenal tog 

emot West Ham United FC (2–3) i ett hett Londonderby på 

Highbury inför 38 216 åskådare i vad som var hemmalagets 

2 000:e match på arenan. Svensken inledde på bänken, men 

ersatte backen Sol Campbell, som svarat för två svaga 

ingripanden vid gästernas två första mål, inför den andra 

halvleken vid ställningen 1–2 och drog på sig ett gult 

kort i ligadebuten. 

 

Under de efterföljande tio februaridagarna 2006 spelade 

han ytterligare två Premier League-matcher, borta mot 

Birmingham City FC (2–0) och hemma mot Bolton Wanderers 

FC (1–1). Sebastian Larsson hade under vintern även 

debuterat i Uefa Champions League 2005/2006 då Arsenal i 

gruppspelets sista omgång mötte AFC Ajax (0–0) inför 35 

376 åskådare på Highbury den 7 december 2005. Larsson 

spelade hela matchen på mittfältet. 

 

För att ge Sebastian Larsson mer speltid kom Arsenal den 

4 augusti 2006 överens med Birmingham City FC om ett 

låneavtal för hela säsongen 2006/2007. Debuten för 

Birmingham City skedde den 5 augusti 2006 då man på 

hemmaplan tog mot Colchester United FC (2–1) inför 24 238 

åskådare på St Andrew’s i premiären av Championship. 

Larsson inledde på bänken innan han ersatte målskytten DJ 

Campbell i den 56:e matchminuten vid ställningen 1–1. Det 

första målet för Blues kom i den fjärde ligaomgången 

hemma på St Andrew’s mot Crystal Palace FC den 19 augusti 

2006 då han inför 20 223 åskådare satte det avgörande 2–

1-målet i den 92:a matchminuten efter att ha spelats fram 

av David Dunn och segern lyfte upp Birmingham City i 

serieledning. Tre dagar senare slog svensken till igen, 

denna gång i Ligacupen 2006/2007 då Birmingham besegrade 

Shrewsbury Town FC (1–0) efter att Sebastian Larsson 

avgjort i den 83:e matchminuten. 
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Den 31 januari 2007 meddelande Birmingham City att man 

kommit överens med Arsenal om en permanent transfer för 

Sebastian Larsson värd 1 000 000 brittiska pund och 

klubben signerade därefter ett fyraårsavtal med svensken. 

Det blev sammanlagt tolv tävlingsmatcher för Arsenal där 

han spelade både som vänsterback och på mittfältet. 

Managern Steve Bruce var nöjd över att Larsson stannade i 

Englands näst största stad: ”Han är ung, hungrig och 

ambitiös och har gjort det mycket bra under sin tid här 

och kan dessutom spela på ett antal olika positioner”. 

Under Steve Bruce ledning slutade Birmingham City 

säsongen 2006/2007 på andra plats i tabellen vilket 

gjorde att man återigen var klara för spel i Barclays 

Premier League. Sebastian Larsson spelade 43 matcher i 

Championship och svarade för fyra mål samt fyra 

målgivande passningar, sammanlagt spelade han 50 

tävlingsmatcher under säsongen och svarade för nio mål. 

 

Återkomsten i landets högsta serie 2007/2008 blev tuff 

och managern Steve Bruce lämnade klubben i november 2007 

och ersattes av skotten Alex McLeish. Endast åtta segrar 

och hela 19 förluster på 38 matcher i serien gjorde att 

Birmingham City återigen fick spela i Championship. 

Sebastian Larsson spelade 35 matcher i Barclays Premier 

League och svarade för sex mål samt fem målgivande 

passningar, det mest omtalade målet gjorde han den 2 

december 2007 mot Tottenham Hotspur FC (3–2) inför 35 635 

åskådare på White Hart Lane i London då han i den 92:a 

matchminuten stal bollen från bulgaren Dimitar Berbatov 

och med ett högerskott från ca 28 meter skickade upp 

bollen i det bortre, högra krysset vilket gav dem tre 

sköna poäng. Sammanlagt spelade han 37 tävlingsmatcher 

under säsongen och svarade för sex mål. 

 

2008/2009 var Birmingham City tillbaka i Championship och 

Sebastian Larsson svarade för två mål under försäsongen 

mot Leicester City FC och Fulham FC. Man inledde 

seriespelet bra och noterade nio segrar och tre oavgjorda 

matcher på de 13 första omgångarna. När serien 

slutspelades i maj 2009 stod det klart att man återigen 

kvalificerat sig för spel i Barclays Premier League.  
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Sebastian Larsson spelade 38 matcher i Championship och 

svarade för ett mål borta mot Norwich City FC (1–1) i den 

fjärde omgången samt sex målgivande passningar, 

sammanlagt spelade han 39 tävlingsmatcher och svarade för 

två mål. 

 

Säsongen 2009/2010 var Birmingham Citys 56:e säsong i den 

engelska högstadivisionen och man svarade för en stark 

säsong när man slutade på nionde plats i tabellen. 

Sebastian Larsson spelade 33 matcher i Premier League och 

svarade för fyra mål samt två målgivande passningar, 

sammanlagt spelade han 38 tävlingsmatcher och svarade för 

fyra mål. Säsongen 2010/2011 blev inte alls lika lyckad 

och Birmingham slutade på 18:e plats i Premier League 

efter en dramatisk slutomgång och degraderades till 

Championship. Det gick dock bättre i cupspelet där man 

tog sig till kvartsfinal i FA-cupen och till final i 

Ligacupen 2010/2011 efter att bland annat slagit ut Aston 

Villa FC (2–1) i en derbymatch där Sebastian Larsson 

svarade för ett straffmål och West Ham United (4–3) i en 

dramatisk semifinal där det krävdes en förlängning för 

att skilja lagen åt. 

 

Finalen spelades den 27 februari 2011 på Wembley Stadium 

i London och Arsenal FC stod för motståndet inför 88 851 

åskådare. Sebastian Larsson spelade hela matchen som 

högermittfältare. Obafemi Martins blev stor matchhjälte 

för Blues då han efter stort sjabbel i Arsenals försvar i 

den 89:e matchminuten slog in 2–1-målet som betydde att 

Birmingham City tog sin första titel sedan segern i 

Ligacupen 1963. 

 

Brittisk media beskrev segern som ”den största skrällen 

på Wembley sedan Wimbledon besegrade Liverpool i FA-

cupfinalen 1988”. Svensken fick dock inte fira triumfen 

med resten av laget i omklädningsrummet då han blev 

utvald att genomföra ett dopningsprov. Sebastian Larsson 

spelade 35 matcher i Premier League och svarade för fyra 

mål samt sex målgivande passningar, sammanlagt spelade 

han 41 tävlingsmatcher och svarade för fem mål. 
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Med endast månader kvar på sitt kontrakt var det under 

januarifönstret 2011 flera starka rykten som placerade 

Sebastian Larsson i Newcastle United FC, men det blev 

ingen övergång. Den 22 juni 2011 meddelade Sunderland AFC 

att man med en fri transfer skrivit ett treårskontrakt 

med svensken som därmed återförenades med managern Steve 

Bruce, trots ett sent intresse från Birmingham-rivalen 

Aston Villa FC att värva honom. Det blev sammanlagt 205 

tävlingsmatcher och 26 mål i Birmingham City FC för 

Sebastian Larsson. 

 

Debuten för The Black Cats skedde i Premier League-

premiären den 13 augusti 2011 då man mötte Liverpool FC 

(1–1) inför 45 018 åskådare på Anfield i Liverpool. 

Sebastian Larsson spelade från start i tröja nummer 7 och 

svarade för Sunderlands kvittering i den 57:e 

matchminuten då han liggande i luften med ett elegant 

volleyskott med högerfoten, framspelad av Ahmed 

Elmohamady, överlistade den spanske hemmamålvakten José 

”Pepe” Reina. Han följde upp med ett frisparksmål hemma 

mot Stoke City FC (4–0) fem veckor senare och den 16 

oktober 2011 väntade en återkomst till Emirates Stadium i 

London och ett möte med Arsenal (1–2). I den 31:a 

matchminuten satte svensken ännu en frispark då han från 

cirka 25 meter överlistade den polske målvakten Wojciech 

Szczęsny, men bjöd inte på något måljubel mot sin forna 

klubb. Managern Steve Bruce lämnade Sunderland i slutet 

av november 2011 och ersattes av irländaren Martin 

O’Neill. Sunderland AFC slutade på 13:e plats i tabellen 

och Sebastian Larsson spelade 32 matcher i Premier League 

och svarade för sju mål samt två målgivande passningar, 

sammanlagt spelade han 39 tävlingsmatcher och svarade för 

åtta mål. 

 

Säsongen 2012/2013 blev tyngre för Sunderland AFC och man 

klarade sig med endast tre poängs marginal kvar i Premier 

League efter att i slutet av säsongen tagit in 

italienaren Paolo Di Canio som manager. Sebastian Larsson 

spelade samtliga 38 matcher i Premier League och svarade 

för ett mål hemma mot West Ham United (3–0) den 12 

januari 2013 samt tre målgivande passningar, sammanlagt 

spelade han 41 tävlingsmatcher och svarade för ett mål. 
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En dryg månad in i säsongen 2013/2014 sparkades Paolo Di 

Canio efter att man inlett säsongen med endast en poäng 

efter fem spelade omgångar och han ersattes den 8 oktober 

2013 av uruguayanen Gustavo Poyet som varit manager i 

Brighton & Hove Albion FC fram till juni 2013. 

Ytterligare tre förluster väntade innan någon form av 

stabilitet infann sig. Sebastian Larsson svarade för ett 

mål samt tre målgivande passningar på sina 31 matcher i 

Premier League och målet blev matchavgörande då han borta 

mot Manchester United FC (1–0) den 3 maj 2014 gjorde 

matchens enda mål efter en halvtimmes spel inför 75 347 

åskådare på Old Trafford. Segern var Sunderlands första 

på bortaplan mot Manchester United sedan 1968. 

 

Sunderland avancerade till final i Ligacupen efter att 

bland annat ha slagit ut Chelsea FC (2–1 efter 

förlängning) hemma på Stadium of Light den 17 december 

2013 och Manchester United efter straffar i semifinalens 

returmöte på Old Trafford. Den 2 mars 2014 spelades 

finalen på Wembley Stadium i London inför 84 697 åskådare 

och Manchester City FC (1–3) stod för motståndet. 

Sebastian Larsson spelade från start och Sunderland ledde 

i halvtid efter ett tidigt mål av italienaren Fabio 

Borini, men i den andra halvleken släppte man in tre mål 

och förlorade. Två veckor senare fick Gustavo Poyet 

sparken och han ersattes av den nederländske managern 

Dick Advocaat (som bland annat var manager för PSV 

Eindhoven då AIK mötte dem i Uefa Europa Leagues 

gruppspel 2012/2013). 

Den andra stora historiska händelsen för Sunderland AFC 

under säsongen 2013/2014 skedde med Sebastian Larsson i 

startelvan på Stamford Bridge i London den 19 april 2014 

då titeljagande Chelsea FC inför 41 210 åskådare 

besegrades med 2–1 vilket innebar den portugisiske 

managern José Mourinhos första Premier League-förlust på 

Stamford Bridge efter 61 vinster och 16 oavgjorda 

matcher, en svit som inleddes redan i augusti 2004. 

Sunderland AFC slutade på 14:e plats i tabellen efter 

fyra segrar på de fem sista omgångarna och Sebastian 

Larsson spelade sammanlagt 41 tävlingsmatcher och svarade 

för två mål. 
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Den 3 juni 2014 signerade Sebastian Larsson ett nytt 

treårskontrakt med The Black Cats. Mittfältaren 

kommenterade beslutet att stanna på Stadium of Light, 

”Jag hade några alternativ, men ville stanna i 

Sunderland”. Säsongen 2014/2015 slutade Sunderland på 

16:e plats i Premier League efter en stark avslutning med 

tolv inspelade poäng under de sista åtta omgångarna. Mest 

noterbart under säsongen var att man förlorade med 0–8 

borta mot Southampton FC och vann båda mötena med 

rivalerna Newcastle United med 1–0. Sebastian Larsson 

spelade 36 matcher i Premier League och svarade för tre 

mål samt tre målgivande passningar, sammanlagt spelade 

han 40 tävlingsmatcher och svarade för tre mål. 

 

Säsongen 2015/2016 blev dramatisk för Sunderland. Man 

fick vänta på den första segern till den tionde omgången 

då rivalerna Newcastle United fick åka hem från Stadium 

of Light med 0–3 i bagaget. Tre veckor innan den segern 

hade Dick Advocaat avgått och ersatts av engelsmannen Sam 

Allardyce. Några sportsliga höjdpunkter under säsongen 

för Sebastian Larsson & Co var segrarna på hemmaplan mot 

Manchester United (2–1) och Chelsea (3–2). I den näst 

sista omgången besegrade man Everton med 3–0 på hemmaplan 

vilket säkrade kontraktet samtidigt som Norwich City och 

Newcastle United degraderades. Sebastian Larsson hade 

skadebekymmer i mitten av säsongen efter att han klivit 

av med en skada i höger knä hemma mot Stoke City FC (2–0) 

den 28 november 2015 och comebacken dröjde ända till den 

5 mars 2016 då han borta mot Southampton (1–1) byttes in 

i den 76:e matchminuten. Han spelade med anledning av 

skadan endast 18 matcher i Premier League och noterades 

för en målgivande passning, sammanlagt spelade han 19 

tävlingsmatcher. För första gången sedan tiden i Arsenal 

gick han mållös från en säsong i England. 

 

2016/2017 var Sunderlands tionde raka säsong i Premier 

League, men sviten tog slut då man hamnade på 20:e och 

sista plats i tabellen efter att man endast noterat sex 

segrar på de 38 matcherna och man slutade hela 16 poäng 

och målskillnad från säker mark. Ny manager för klubben 

var skotten David Moyes som i juli 2016 ersatt Sam 

Allardyce som blivit förbundskapten för England. 
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Sebastian Larsson spelade 21 matcher i Premier League och 

noterade en målgivande passning efter att ha missat de 

första månaderna på grund av en knäskada under 

försäsongen som krävde operation och comebacken dröjde 

till den 4 november 2016 då han som planerat spelade den 

första halvleken med Sunderlands U23-lag då de tog emot 

Blackburn Rovers FC U23 (1–0) i 2016–17 Premier League 

Cup på Eppleton Colliery Welfare Ground i Sunderland. Den 

3 december 2016 var Seb tillbaka på planen i Premier 

League då han hemma mot de regerande mästarna Leicester 

City (2–1) byttes in inför den andra halvleken, 

sammanlagt spelade han 23 tävlingsmatcher. Efter sex 

säsonger i Sunderland AFC var det sommaren 2017 

slutspelat för klubben och han lämnade dem efter att ha 

spelat sammanlagt 203 tävlingsmatcher och han svarade för 

14 mål i dessa matcher. 

 

En flytt till València i Spanien och La Liga-klubben 

Levante Unión Deportiva var nära efter att en 

läkarundersökning gjorts på plats på den Iberiska halvön, 

men valet blev till slut att stanna kvar i England. Den 9 

augusti 2017 meddelade Hull City AFC att man skrivit ett 

ettårskontrakt med den 32-årige mittfältaren efter en fri 

transfer och den svenske landslagsmannen kommenterade 

övergången med orden "I'm delighted to be here and I am 

really looking forward to this fresh challenge.'' Debuten 

för Hull City under den nye ryske managern Leonid 

Slutskys ledning (Slutsky som var tränare för PFC CSKA 

Moskva då AIK slog ut dem i Uefa Europa Leagues play off 

i augusti 2012) skedde i den andra omgången av 

Championship den 12 augusti 2017 då man tog emot Burton 

Albion FC (4–1) inför 14 882 åskådare hemma på KCOM 

Stadium i Kingston upon Hull. Sebastian Larsson inledde 

på bänken i tröja nummer 16 och fick därifrån se 

uruguayaren Abel Hernández göra hattrick, men svensken 

byttes in i den 74:e matchminuten då han ersatte polacken 

Kamil Grosicki. 

 

Det första målet för Hull City kom den 30 september 2017, 

hemma mot Birmingham City (6–1) inför 15 608 åskådare på 

KCOM Stadium då han framspelad av Kamil Grosicki gjorde 

6–0 med vänsterfoten i den 87:e matchminuten. 
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I början av december 2017 lämnade managern Leonid Slutsky 

klubben och ersattes av engelsmannen Nigel Adkins. Hull 

City slutade på 18:e plats i Championship och samtidigt 

kom Larssons tidigare klubb Sunderland på 24:e och sista 

plats och åkte ner till League One. Sebastian Larsson 

spelade 40 matcher i Championship och svarade för två mål 

samt fem målgivande passningar och han noterades även för 

13 gula kort. Efter säsongen erbjöds Sebastian ett nytt 

kontrakt av Hull City, men han avböjde det. 

 

Sebastian Larsson var en mycket fruktad frisparksskytt i 

Premier League och svarade för elva mål direkt på 

frispark under sin tid i den engelska högstaligan. 2013 

sade han om frisparkar i tidningen FourFourTwo: ”Jag 

tränar frisparkar i en dryg halvtimme efter varje 

träningspass. Det är inte bara för att bli bättre rent 

tekniskt, det ger dig också självförtroendet att veta 

exakt vad du ska göra då det gäller”. De elva 

frisparksmålen ger en förstaplats på listan över flest 

frisparksmål i Premier League under Sebs år i England 

2006-2018 och en delad sjätteplats genom tiderna. 

 

Sebastian Larsson är även den ende svenske 

fotbollsspelaren som gjort mål på bortaplan mot de sju 

största Premier League-klubbarna; Everton FC på Goodison 

Park (2009), Arsenal FC på Emirates Stadium (2011), 

Chelsea FC på Stamford Bridge (2011), Liverpool FC på 

Anfield (2011), Manchester City FC på Etihad Stadium 

(2012), Manchester United FC på Old Trafford (2014) och 

Tottenham Hotspur FC på White Hart Lane (2007 och 2015).  

 

Hans facit i världens bästa liga blev 26 mål och 26 

målgivande passningar, 49 gula kort och ett rött kort i 

de 282 matcherna, varav 243 från start, som han spelade. 

 

Den 11 juni 2018 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med Sebastian Larsson om ett kontrakt som 

sträckte sig över säsongen 2020 med option på ytterligare 

ett år och han anslöt till truppen efter VM i Ryssland.  
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”Jag är både glad och stolt över att fortsätta min 

karriär i AIK. Det är en klubb som har höga ambitioner 

och som vill vinna titlar, vilket matchar min egen 

ambitionsnivå och drivkraft. Jag ser verkligen fram emot 

ett nytt kapitel i min karriär” kommenterade Sebastian 

Larsson övergången. Den första träningen på Karlberg 

gjorde han den 16 juli 2018. Den 22 juli 2018 debuterade 

Sebastian Larsson för AIK då man tog emot IF 

Brommapojkarna (5–1) inför 12 781 åskådare på Friends 

Arena. I tröja nummer 16 var han av chefstränaren Rikard 

Norling uttagen i startelvan och svarade för en 

inspirerad debut innan han ersattes av Ahmed Yasin i den 

68:e matchminuten. 

 

Det första målet för AIK kom hemma mot BK Häcken (3–0) 

inför 17 163 åskådare på Friends Arena den 1 september 

2018 då han i den 27:e matchminuten från högerkanten slog 

en frispark direkt i mål. Den 27 september 2018 möttes 

AIK och IFK Göteborg (2–0) inför 12 104 åskådare på Gamla 

Ullevi och AIK tog tre viktiga poäng i den allsvenska 

guldjakten efter att Sebastian Larsson serverat 

målskyttarna Tarik Elyounoussi och Henok Goitom fria 

lägen i straffområdet. Den 29 oktober 2018 tog AIK emot 

de regerande svenska mästarna Malmö FF (1–1) inför 31 160 

åskådare på Friends Arena. AIK var mycket nära att notera 

årets första förlust på hemmaplan då ställningen var 0–1 

när ordinarie tid var slut. 

 

Då matchklockan passerat de fem meddelade 

stopptidsminuterna ställde Sebastian Larsson upp för att 

slå en frispark från cirka 27 meter. Bollen tog högt upp 

i den högra stolpen och studsade längs mållinjen innan 

den gick in i målet strax innanför den vänstra stolpen. 

Taket på Nationalarenan lyfte nästan och ett stort 

måljubel följde i närheten av bortalagets bänk vilket 

bland annat ledde till att målskytten fick sitt andra 

gula kort och missade därmed på grund av avstängning det 

efterföljande bortamötet med Östersunds FK (2–1) på 

Jämtkraft Arena den 1 november 2018. 
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I den näst sista allsvenska omgången, hemma mot Gif 

Sundsvall (0–0) inför rekordsiffran 50 128 åskådare på 

Friends Arena den 4 november 2018 tvingades Sebastian 

Larsson kliva av i paus och han var därmed ett av flera 

frågetecken inför serieepilogen på Guldfågeln Arena i 

Kalmar en vecka senare. AIK-mittfältaren tog bedövning i 

omklädningsrummet inför den avgörande matchen, men 

tvingades att kasta in handduken och ersattes av Denni 

Avdić. Bortalaget saknade även avstängda Enoch Kofi Adu 

och Kristoffer Olsson samt skadade Daniel Sundgren och 

målvakten Oscar Linnér. Sebastian Larsson inledde på 

bänken, men ersatte Tarik Elyounoussi i den 67:e 

matchminuten och var därmed på planen då AIK säkrade SM-

guldet. 

 

Segermålet kom dock med nummer 7 på bänken. I den 44:e 

minuten fångade Tarik Elyounoussi upp bollen på offensiv 

planhalva, men kapades bakifrån av Adam Hellborg och 

domaren Kristoffer Karlsson blåste för AIK-frispark innan 

han halade upp det gula kortet, men innan han hann dela 

ut kortet till Hellborg så kom Romário Pereira Sipião 

fram och klagade och det hela slutade med att båda 

hemmaspelarna varnades. Frisparken togs om hand av Tarik 

Elyounoussi som med fantastisk känsla chippade in bollen 

mot straffområdet där AIK hade sex man som rusade från 

strafflinjen. Bollen gick mot Robin Jansson som vann 

luftduellen mot Viktor Elm och med en nätt touch med 

pannan förlängde han bollen mot mål. Bollen studsade i 

målgården och gick via insidan av den högra stolpen in i 

mål bakom en chanslös hemmamålvakt. Vilt jubel på 

Guldfågeln Arena då målskytten och merparten av hans 

lagkamrater i vilt firande begav sig ner mot den vänstra 

hörnflaggan. 

 

Det blev under debutsäsongen i Gnaget spel i 16 

tävlingsmatcher, varav tolv från start, och han noterades 

för två mål och fyra målgivande passningar då AIK tog 

klubbens tolfte SM-guld. Han noterades även för tre gula 

kort samt ett rött kort efter den stökiga avslutningen 

hemma mot Malmö FF. 
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2019 inledde de regerande svenska mästarna tävlingsspelet 

med gruppspelet i Svenska cupen 2018/2019 och man vann 

gruppen bestående av Jönköpings Södra IF (1–0), Norrby IF 

(1–1) och Örgryte IS FF (1–0). I hemmamötet med Öis den 2 

mars 2019 bar Sebastian Larsson första gången 

lagkaptensbindeln från start i en AIK-match. AIK 

bortabesegrade Östers IF (4–2 efter förlängning) i 

kvartsfinalen i en match där Sebastian Larsson slog in en 

frispark i den sjunde matchminuten. Gnaget åkte något 

överraskande ur cupen i semifinalen mot de allsvenska 

nykomlingarna Athletic FC Eskilstuna (6–7 efter straffar) 

inför 8 731 åskådare på Friends Arena den 17 mars 2019. 

Under sommaren 2019 klev AIK in i kvalet till gruppspelet 

i Uefa Champions League 2019/2020 och man slog ut FC 

Ararat-Armenia med sammanlagt 4–3 efter en mardrömsstart 

i det första mötet i Yerevan då AIK redan efter tolv 

minuters spel fått en straffspark emot sig som resulterat 

och även fått backen Robert Lundström utvisad. I returen 

hemma på Friends Arena den 17 juli 2019 var det rutinen 

som avgjorde för AIK då man vann med 3–1 efter två mål av 

Henok Goitom och ett mål från straffpunkten av Sebastian 

Larsson. 

 

I den efterföljande omgången mot slovenska NK Maribor 

inledde AIK med 1–2 på bortaplan efter att Sebastian 

Larsson spelat fram Henok Goitom till AIK:s kvittering i 

den 28:e matchminuten. I returen på Friends Arena den 31 

juli 2019 inför 19 179 åskådare svarade Sebastian Larsson 

för ett frisparksmål i den andra halvleken och AIK hade 

greppet i förlängningen efter 3–1-målet av Tarik 

Elyounoussi, men ett mycket sent nickmål av Alexandru 

Cretu skickade AIK ur kvalet och man fick istället 

fortsätta i Uefa Europa League 2019/2020. Efter att ha 

slagit ut FC Sheriff med 3–2 väntade Celtic FC i play 

off. AIK inledde med 0–2 inför 40 885 åskådare på Celtic 

Park i Glasgow och i returen blev det en dramatisk första 

halvlek där AIK gick all in, men kom inte närmare än 1–1 

då Sebastian Larsson slog in en straffspark i den första 

halvleken. I slutminuterna gick gästerna ifrån och vann 

till slut returmötet med 4–1. 
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I Allsvenskan var AIK länge med i kampen om ett andra SM-

guld i rad, men en utebliven signal för en solklar 

straffspark på stopptid borta mot IF Elfsborg (1–1) då 

Anton Salétros drogs ner i den 26:e omgången satte 

brutalt punkt för AIK:s titeljakt. Sebastian Larsson blev 

stor derbykung i de båda hemmaderbyna under året. I 

hemmamötet med Hammarby (2–0) inför 32 861 åskådare på 

Friends Arena den 2 juni 2019 svarade han för båda målen, 

varav ett på nick, i den första halvleken och i mötet med 

Djurgården (1–0) inför 45 367 åskådare på Friends Arena 

slog han in en straffspark mot den norra läktaren i den 

första halvleken som fick AIK-supportrarna att vråla av 

glädje. Nickmålet mot Hammarby var blott hans andra genom 

tiderna med huvudet, det första gjorde han för Birmingham 

City i Championship då man den 30 augusti 2008 mötte 

Norwich City på Carrow Road i Norwich. 

 

Året avslutades på Friends Arena den 9 november 2019 med 

ett uppskjutet cupmöte med Enskede IK där AIK vann med 7–

0 efter bland annat ett mål och en målgivande passning av 

Sebastian Larsson och Gnaget avancerade därmed till 

gruppspelet av Svenska cupen 2019/2020. Sebastian Larsson 

spelade 42 tävlingsmatcher under året, varav 38 från 

start, och svarade för elva mål och elva målgivande 

passningar. De elva tävlingsmålen under 2019 gav honom en 

tredjeplats i den interna skytteligan efter Henok Goitom 

och Tarik Elyounoussi som båda svarade för 15 mål. 

Sebastians mål, förutom de ovan nämnda, kom borta mot 

Athletic FC Eskilstuna (4–2) den 11 augusti 2019, borta 

mot BK Häcken (2–1) den 15 september 2019 och hemma mot 

IFK Göteborg (1–0) den 25 september 2019. Sebastian bar 

lagkaptensbindeln från start i åtta tävlingsmatcher under 

året. Han noterades även för tio gula kort. 

 

AIK avancerade till kvartsfinal i Svenska cupen 2019/2020 

innan pandemin covid-19 lamslog fotbollen och sköt upp 

allt spel i drygt tre månader. I gruppspelet ställdes AIK 

mot Jönköpings Södra IF (2–2), Örgryte IS (1–0) och 

Kalmar FF (3–1) den 9 mars 2020 då AIK satte ett nytt 

klubbrekord gällande publik på Skytteholms IP i Solna då 

5 026 åskådare såg AIK vinna gruppen. 
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Allsvenskan startade utan publik den 14 juni 2020 och 

Sebastian Larsson visade i premiären borta mot Örebro SK 

(2–0) på Behrn Arena att högerfoten ännu är av 

världsklass då han slog en högerhörna i den 59:e 

matchminuten som den allsvenska debutanten Robin Tihi 

nickade in till 1–0. Sebastians första allsvenska mål för 

året kom i bortaderbyt mot Hammarby (2–0) den 21 juni 

2020 då han från straffpunkten fastställde slutresultatet 

i den 58:e matchminuten. Fyra dagar senare åkte AIK ur 

Svenska cupen efter 1–4 borta mot Malmö FF i 

kvartsfinalen, i en match som AIK avslutade med endast 

nio spelare efter röda kort till Paulos Abraham och Per 

Karlsson. 

 

AIK implementerade under året ett nytt spelsystem under 

ledning av chefstränaren Rikard Norling, men de 

sportsliga resultaten uteblev helt och den 27 juli 2020 

meddelade AIK Fotboll att Rikard Norlings tid i klubben 

var över efter 305 tävlingsmatcher som ansvarig för 

klubbens representationslag. Fyra dagar senare 

presenterades Bartosz Grzelak som ny chefstränare för AIK 

på en presskonferens på Friends Arena. Den 

resultatmässiga kräftgången fortsatte dock i hela augusti 

2020, men den 20 september 2020 vann AIK hemma mot 

Hammarby (3–0) vilket blev starten på en svit på åtta 

obesegrade matcher i rad i Allsvenskan (6V-2O-0F) och man 

slutade till slut på nionde plats i tabellen. I Svenska 

cupen 2020/2021 avancerade AIK till gruppspelet efter 2–1 

borta mot Karlslunds IF FK i den andra omgången. 

Sebastian Larsson spelade 33 tävlingsmatcher under året, 

varav 31 från start, och svarade för fem mål och nio 

målgivande passningar. 

 

Han noterades även för åtta gula kort och bar 

lagkaptensbindeln i fyra tävlingsmatcher. Målen kom borta 

mot Hammarby (2–0) den 21 juni 2020, hemma mot Malmö FF 

(2–2) den 28 juni 2020, borta mot Falkenbergs FF (1–1) 

den 16 augusti 2020, hemma mot Helsingborgs IF (2–0) den 

23 augusti 2020 och borta mot IFK Norrköping FK (2–2) den 

26 oktober 2020. Den 11 december 2020 meddelade AIK 

Fotboll att parterna var överens om ett avtal som 

sträckte sig över säsongen 2021. 
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AIK inledde 2021 med gruppspelet i Svenska cupen 

2020/2021 och Sebastian Larsson startade samtliga tre 

matcherna. I hemmamötet med Athletic FC Eskilstuna (4–0) 

på Friends Arena den 27 februari 2021 svarade Sebastian 

för två mål och i den avgörande gruppspelsmatchen borta 

mot Hammarby (2–3) den 7 mars 2021 slog han in 2–2-målet 

från straffpunkten i den 75:e matchminuten. Den fortsatta 

pandemin gjorde att Allsvenskan endast kunde ta in 

maximalt åtta åskådare under de inledande åtta 

omgångarna, men efter EM-uppehållet tilläts betydligt 

fler åskådare på plats. AIK låg på tredje plats i 

tabellen inför EM efter att man noterat resultatraden 4V-

2O-2F. Sebastian Larsson hade svarat för ett mål, 

segermålet hemma mot IF Elfsborg (1–0) då han från 

straffpunkten slog in matchens enda mål i den 49:e 

matchminuten. 

 

Matchen var även en milstolpe för Seb då den var hans 

100:e tävlingsmatch för AIK. När Allsvenskan efter EM-

turneringen startade igen var Sebastian Larsson och 

Mikael Lustig inte uttagna i matchtruppen då AIK mötte BK 

Häcken (1–2) inför 1 005 åskådare på Bravida Arena på 

Hisingen den 4 juli 2021. Seb vilade i cupmatchen mot 

Rågsveds IF (5–0) den 19 augusti 2021 då man 

kvalificerade sig för gruppspelet i Svenska cupen 

2021/2022. 

 

AIK var med i kampen om SM-guldet ända in i 

slutsekunderna av den 30:e och sista omgången av 

Allsvenskan, men man fick till slut nöja sig med det 

Stora silvret. AIK vände 0–2 till 4–2 hemma mot IK Sirius 

FK inför 27 731 åskådare på Friends Arena i serieepilogen 

och Sebastian Larsson spelade fram till de två avslutande 

målen. Bland annat så slog han frisparken i den 92:a 

matchminuten som nådde huvudet på lagkaptenen Henok 

Goitom och betydde legendarens 100:e tävlingsmål för AIK 

och det med endast 200 sekunder kvar av karriären. AIK 

behövde dock ha hjälp av Halmstads BK i deras bortamöte 

med Malmö FF, men matchen på Eleda stadion i Malmö 

slutade 0–0. AIK slutade därmed på andra plats med samma 

antal inspelade poäng (59) som de svenska mästarna, men 

med åtta plusmåls sämre målskillnad. 
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Det blev spel i 28 tävlingsmatcher för honom, varav 

samtliga från start, och han svarade för sex mål och sju 

målgivande passningar under året. Sebastian Larsson satte 

även ett nytt klubbrekord då han noterades för tolv gula 

kort i Allsvenskan. Förutom de tre cupmålen och 

straffsparken mot IF Elfsborg så målade Sebastian hemma 

mot Kalmar FF (2–0) den 18 juli 2021 och borta mot 

Djurgården (4–1) den 8 augusti 2021 då han slog in en 

frispark direkt i mål, hans sjunde frisparksmål i AIK-

tröjan. Seb bar även lagkaptensbindeln från start i elva 

tävlingsmatcher och han hade därmed haft bindeln runt 

vänsterarmen i 23 tävlingsmatcher från start under sin 

tid i AIK. 

 

Den 7 december 2021 meddelade AIK Fotboll att man var 

överens med Sebastian Larsson om ett kontrakt som 

sträckte sig till och med den 31 december 2022 och han 

tog över lagkaptensbindeln från Henok Goitom. Sebastian 

Larsson ledde AIK i gruppspelet i Svenska cupen 2021/2022 

och han startade de tre matcherna då AIK vann gruppen. 

Gnaget inledde med 2–0 hemma mot Örgryte IS den 19 

februari 2022 och 4–0 borta mot Eskilsminne IF den 27 

februari 2022, men 1–1 hemma mot Örebro SK i den sista 

gruppspelsmatchen den 7 mars 2022 innebar att AIK inte 

fick hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Målet mot ÖSK 

svarade Sebastian Larsson för i den åttonde matchminuten.  

 

Malmö FF blev AIK:s motståndare på Malmö IP den 14 mars 

2022 och Seb spelade hela matchen. Matchen gick till 

förlängning efter att AIK tappat en 1–0-ledning i den 

andra halvleken, men kvitterat till 2–2 vilket gav 30 

minuters extra speltid efter två mål av Nabil Bahoui. 

Malmö FF vann till slut med 3–2 efter två avgörande 

domslut gällande elvameterssparkar båda gått emot 

bortalaget. En utebliven straffspark för AIK då Amar 

Abdirahman Ahmed fälldes i friläge och en billig 

straffspark för hemmalaget efter en möjlig hands i en 

rörig situation i den första förlängningskvarten avgjorde 

och AIK:s cupresa var över. 
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AIK inledde den 2 april 2022 Allsvenskan på ett soligt 

Bravida Arena i det vita bortastället och åkte på en 

rejäl smäll mot BK Häcken. Hemmalaget hade 2–0 efter 14 

minuters spel och vann till slut med 4–2 efter ett 

hattrick av Alexander Jeremejeff. Men laget kom igen och 

noterade några tunga vinster på hemmaplan under våren i 

form av 1–0 mot IFK Norrköping, 1–0 mot Djurgården, 1–0 

mot IFK Göteborg och 2–0 mot Malmö FF. AIK gick till 

sommaruppehållet som tabelltvåa efter en stark vår och 

Sebastian Larsson svarade för allsvenska mål hemma mot 

Varbergs BoIS FC (1–0) den 20 april 2022, hemma mot Malmö 

FF (2–0) den 11 maj 2022, borta mot Hammarby (3–3) den 15 

maj 2022 och borta mot Helsingborgs IF (2–1) den 29 maj 

2022. Spelet började dock hacka rejält för AIK efter 

omstarten av Allsvenskan och svaga resultatet i serien 

följdes av ett rent kämpande för att ta sig vidare både 

från den andra och den tredje kvalomgången i Uefa Europa 

Conference League 2022/2023. I ”bortamötet” med ukrainska 

FC Vorskla på Tele2 Arena i Stockholm den 21 juli 2022 

föll AIK med 2–3 i en match där Sebastian Larsson slog in 

2–2-målet i slutet av den första halvleken. 

 

Den 11 augusti 2022 ställdes AIK mot KF Shkëndija på 

National Arena Todor Proeski i Skopje i returmötet mellan 

lagen i den tredje kvalomgången i Uefa Europa Conference 

League 2022/2023. Det första mötet på Friends Arena en 

vecka tidigare hade slutat 1–1 efter att gästerna tagit 

ledningen innan matchklockan tickat 30 sekunder, men John 

Guidetti kvitterade i den 17:e matchminuten efter ett 

riktigt klassmål då han nickade in Sebastian Larssons 

inlägg. Returen i Nordmakedonien stod efter 90 minuters 

spel också 1–1 efter Yasin Ayaris kvittering i den andra 

halvleken och resultatet stod sig även över förlängningen 

trots en press från hemmalaget. Det oavgjorda resultatet 

innebar att det var dags för Gnagets första match genom 

tiderna i Uefa-spelet där AIK skulle kliva fram för ett 

straffavgörande. Sedan debuten i Mässcupen 1965 hade AIK 

tidigare aldrig tidigare tagit en match till förlängning, 

närmast var man borta mot SC Braga den 3 augusti 2017 då 

det återstod cirka tio sekunder av förlängningen när det 

portugisiska hemmalaget avgjorde med ett 2–1-mål.  
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Sebastian Larsson klev fram för att slå den första 

straffsparken mot KF Shkëndija och tryckte till bollen 

hårt. Avslutet gick förbi målvakten Ferat Ramani, som 

bytts in inför straffavgörandet, men slog i ribban och 

studsade in på planen igen. En mardrömsstart för AIK som 

dock avancerade i turneringen tack vare mål av Bilal 

Hussein, Nicolás Stefanelli samt Axel Björnström och en 

räddning av Kristoffer Nordfeldt. 

 

AIK svarade för en riktigt svag insats i bortamatchen med 

tjeckiska 1.FC Slovácko den 18 augusti 2022 när lagen 

möttes på Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty i 

Uherské Hradiště. Gnaget föll med hela 0–3 efter två sena 

mål och var i och med det resultatet nästan utslagna i 

play-off redan innan returen på hemmaplan. AIK Fotbolls 

styrelse beslutade under ett extrainsatt styrelsemöte på 

eftermiddagen den 19 augusti 2022 att Bartosz Grzelak 

efter 80 tävlingsmatcher som chefstränare i AIK inte 

längre skulle leda herrlaget. Henok Goitom blev 

tillförordnad chefstränare under resten av säsongen. 

 

Två dagar senare var det dags för spel i Allsvenskan igen 

då IFK Norrköping FK väntade på PlatinumCars Arena i 

Norrköping. 12 765 åskådare på plats såg AIK flyga fram 

till en 3–0-ledning i den första halvleken efter vackra 

mål av Yasin Ayari, Nicolás Stefanelli och Nabil Bahoui. 

AIK bjöd på årets överlägset bästa spel, men en onödig 

utvisning på Vincent Thill i slutet av den första 

halvleken stoppade bortalagets skönspel. I den andra 

halvleken fick AIK fokusera på försvarsspel och två sena 

mål i slutminuterna höll på att ställa till det då AIK 

fick avsluta matchen med endast nio spelare på planen 

efter Collins Sichenjes skada, men med sekunder kvar av 

stopptiden gjorde Erick Otieno 4–2 i öppet mål. 

 

Glysisvallen i Hudiksvall var spelplatsen för AIK i den 

andra omgången av Svenska cupen 2022/2023 och Hudiksvalls 

Förenade FF (4–2) stod för motståndet där 1 371 åskådare 

hade samlats den 31 augusti 2022. AIK var pressade i 

matchen och ställningen var 1–1 då Sebastian Larsson, 

Nicolás Stefanelli och debutanten Taha Ayari byttes in i 

den 57:e matchminuten och två minuter senare kopplade 
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Gnaget greppet om avancemanget då Nicolás Stefanelli slog 

in en retur bakom inhopparen Sebastian Jonsson i 

hemmamålet. I den 73:e matchminuten ställde Sebastian 

Larsson upp för att ta en frispark på högerkanten och han 

slog den mot mål där målvakten endast fick upp en hand 

och kunde inte parera avslutet från att gå i mål. Målet 

betydde 4–1 och var Sebastian Larssons åttonde 

frisparksmål i AIK-tröjan. I cupmatchen fick kämpen för 

första gången en ramsa sjungen om sig, ”Gula kort och 

frisparksmål – Sebastian Larsson är AIK”. Fyra dagar 

senare tog AIK emot Gif Sundsvall (4–0) hemma på Friends 

Arena och på stopptid brottades inhopparen Taha Ayari ner 

av Forrest Lasso vilket gav Sebastian Larsson möjligheten 

att fastställa slutresultatet från straffpunkten. 

Straffsparken var den femte för säsongen som tilldömts 

AIK i Allsvenskan och Sebastian Larsson har slagit in 

samtliga, varav fyra i det högra hörnet. 

 

Det har under 2022 hittills blivit spel i 34 

tävlingsmatcher, varav 32 från start, för Seb och han har 

noterat åtta mål samt fyra målgivande passningar och elva 

gula kort. De målgivande passningarna har slagits till 

Jordan Larsson borta mot Gif Sundsvall (2–0) den 1 maj 

2022, till Axel Björnström hemma mot FC Vorskla (2–0) den 

27 juli 2022, till John Guidetti hemma mot KF Shkëndija 

(1–1) den 4 augusti 2022 och till Sotirios 

Papagiannopoulos borta mot IK Sirius FK (1–1) den 2 

oktober 2022. 

 

Det har hittills blivit 155 tävlingsmatcher för Sebastian 

Larsson i AIK-tröjan, varav 143 från start, och han har 

svarat för 32 mål och 35 målgivande passningar. Hans 

disciplinära facit är 44 gula kort och ett rött kort. 

Hittills har han burit lagkaptensbindeln från matchstart 

vid 55 tillfällen. 

 

Landslagsdebuten skedde den 29 augusti 2000 i en P15-

landskamp mot Finland (1–2) inför 1 262 åskådare på 

Hallstaviks IP i Norrtälje kommun. Sebastian Larsson 

startade matchen och svarade för Sveriges mål i den 64:e 

matchminuten då han slog in en straffspark innan han fem 

minuter senare ersattes av Valon Hoti. 
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Det blev sammanlagt 32 U19/U17-landskamper och tio mål i 

dessa matcher innan han den 27 april 2004 debuterade i 

det svenska U21-landslaget då man mötte Kroatien (2–0) 

inför 847 åskådare på Stadion Radnik i kroatiska Velika 

Gorica. Larsson inledde på bänken och byttes in vid 

ställningen 1–0 i den 62:a matchminuten då han ersatte 

målskytten Martin Fribrock. Det blev sammanlagt tolv U21-

landskamper, varav sex EM-kvalmatcher, mellan 2004 och 

2006. 

 

Debuten i det svenska A-landslaget skedde den 6 februari 

2008 då Sverige under förbundskapten Lars Lagerbäcks 

ledning mötte Turkiet (0–0) inför 20 000 åskådare på 

İnönü Stadyumu i Istanbul och Sebastian Larsson spelade 

hela matchen i tröja nummer 7. Det första målet i 

herrlandslaget kom i EM-kvalet hemma mot Moldavien (2–1) 

under förbundskapten Erik Hamréns ledning den 29 mars 

2011 inför 25 544 åskådare på Råsunda fotbollstadion i 

Solna då han framspelad av Zlatan Ibrahimović slog in 2–

0-målet i den 81:a matchminuten efter ett snabbt skott 

med högerfoten från cirka tio meter. 

 

När Sverige kvalificerade sig för VM i Ryssland spelade 

Sebastian Larsson i fem av de tio kvalmatcherna och han 

bidrog bland annat till de viktiga poängen i hemmamötet 

med Frankrike (2–1) inför 48 783 åskådare på Friends 

Arena den 9 juni 2017 då han på stopptid stressade den 

franske målvakten Hugo Lloris utanför straffområdet 

vilket gav Ola Toivonen skottläge från mittlinjen och 

bollen flög in i det övergivna målet vilket tog Sverige 

ett steg närmare VM. Sverige slutade på andra plats efter 

Frankrike i grupp A och ställdes mot Italien i play off. 

Sverige avancerade till VM efter att ha vunnit hemmamötet 

på Friends Arena med 1–0 den 10 november 2017 och tre 

dagar senare kämpat till sig 0–0 i returen inför 72 696 

åskådare på Stadio Giuseppe Meazza i Milano. Sebastian 

Larsson spelade 90 minuter i båda matcherna. VM-

slutspelet i Ryssland var hans första i karriären efter 

att ha spelat 28 VM-kvalmatcher och play off mellan 2008 

och 2017. 
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När Sverige den 9 juni 2018 under förbundskapten Janne 

Anderssons ledning mötte Peru (0–0) i VM-genrepet på Nya 

Ullevi i Göteborg inför 32 163 åskådare spelade Sebastian 

Larsson sin 100:e A-landskamp, en milstolpe som endast 

tio svenska herrspelare nått tidigare. Larsson spelade på 

det centrala mittfältet och hade lagkaptensbindeln på 

vänsterarmen fram till han byttes ut i den 91:a 

matchminuten för att ge publiken en möjlighet att hylla 

honom för milstolpen. Sverige tog sig till kvartsfinal i 

VM där man föll mot England (0–2) den 7 juli 2018 och 

Sebastian Larsson spelade i fyra av landslagets fem 

matcher, då han var avstängd i åttondelsfinalen mot 

Schweiz (1–0). 

 

Sverige kvalificerade sig för EM 2020, men turneringen 

sköts upp till 2021 med anledning av pandemin covid-19 

och AIK-spelarna Sebastian Larsson samt Mikael Lustig var 

uttagna av förbundskaptenen Janne Andersson. Sverige 

ställdes mot Spanien (0–0), Slovakien (1–0) och Polen (3–

2) i grupp E och vann gruppen före Spanien. I 

åttondelsfinalen mot Ukraina (1–2) på Hampden Park i 

Glasgow den 29 juni 2021 föll Sverige snöpligt på 

stopptid i förlängningen då Artem Dovbyk överlistade 

målvakten Robin Olsen med en nick från nära håll. 

Sebastian Larsson startade samtliga fyra matcherna med 

lagkaptensbindeln runt vänsterarmen. Turneringen var den 

femte för Sebastian Larsson som även var med i EM i 

Schweiz/Österrike 2008 (en match), EM i Polen/Ukraina 

2012 (tre matcher), EM i Frankrike 2016 (tre matcher) och 

VM i Ryssland 2018 (fyra matcher). Den 16 juli 2021 

meddelade Sebastian Larsson att han slutar i 

herrlandslaget. “Att få avsluta min landslagskarriär som 

kapten i ett mästerskap är det största jag fått göra inom 

fotbollen”, kommenterade Seb beslutet. 

 

Sebastian Larsson svarade för tio mål i sina 133 spelade 

A-landskamper för Sverige; mot Moldavien (2011), Finland 

(2011), Holland (2011), Kroatien x 2 (2012), Frankrike 

(2012), Malta x 2 (2019), Kosovo (2021) och Finland 

(2021). Det blev även 14 gula kort för honom i 

herrlandslaget. 



 

 

 

Pressmeddelande  2022-10-13 

 

 

 

 

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2022 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS 

Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund 

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

är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare 

information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se. 

’Det internationella spelarmärket’ – Stora Grabbars Märke 

– instiftades av SvFF 1926 och utgör ett förtjänsttecken 

för landslagsspelare. 2011 tilldelades Sebastian Larsson 

märket. De 133 spelade landskamperna gör att Sebastian 

Larsson vid slutet av sin karriär ligger på delad tredje 

plats i maratonlistan över flest spelade A-landskamper 

för det svenska herrlandslaget. 

 

Sebastian Larsson personifierade vinnarskallen och var 

ledaren på planen som aldrig gjorde en dålig match utan 

gjorde allt för att laget skulle vinna. Han hade en 

otroligt fin träff på liggande boll och levererade både 

mål och en mängd målgivande passningar efter frisparkar 

och hörnor under sin långa karriär. Seb hade även en 

enorm arbetskapacitet och var ofta den spelaren som 

sprang längst under matcherna, även då han var äldst på 

planen. Sebastian Larsson kommer vara ihågkommen för 

mycket i sin AIK-karriär och han är även en av de mest 

professionella personerna som dragit på sig AIK-tröjan. 


