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Sammanfattning  
 
Denna uppsats behandlar matchfixning och hur man på rättslig väg kan beivra fenomenet. Med 

begreppet matchfixning avses i detta arbete enbart vadhållningsrelaterad matchfixning.  

Matchfixning innebär att en idrottsman medvetet underpresterar i en tävling. Parallellt sker en 

manipulation av spelmarknaden då en eller flera personer ingår vadhållning på de resultat som 

medvetet manipuleras. Syftet är att skaffa sig en ekonomisk vinning från utfall på spel. 

Förenklat sett kan matchfixning förekomma i tre olika situationer som involverar både 

idrottsliga och externa aktörer.  

 

Matchfixning är ett gammalt fenomen som kommit att drabba ett flertal länder runt om i 

världen. Sverige har dock varit relativt förskonat. Under hösten 2015 meddelades Sveriges 

första fällande dom på området.  

 

I Sverige finns i nuläget ingen specifik lag mot matchfixning utan istället försöker 

brottsbekämpande myndigheter tillämpa olika brottsrubriceringar på matchfixningens två olika 

processer. Dels sker en manipulation av själva matchen och parallellt sker en manipulation av 

spelmarknaden. Vid den första processen kan reglerna om tagande och givande av muta i BrB 

10 kap. 5 a-c §§ bli aktuella liksom reglerna om olaga tvång BrB 4 kap. 4 §, olaga hot BrB 4 

kap. 5 § och utpressning BrB 9 kap. 4 §. För att dessa regler ska fylla en funktion vid 

matchfixning krävs inslag av otillbörliga förmåner, hot eller våld. Vid den andra processen har 

diskussion förts kring ifall bedrägeribestämmelsen i BrB 9 kap. 1 § 1 st. kan bli aktuell. Frågan 

är om ett vilseledande kan föreligga i de fall man i samband med vadhållning underlåter att tala 

om att vadhållningsobjektet är manipulerat. Rättsläget kring denna fråga är oklar varför 

åklagare i nuläget väljer att inte inleda förundersökningar om bedrägeri. Därtill har regeringen 

tillsatt en spellicensutredning (Dir. 2015:95) som syftar till att se över bestämmelserna i 

lotterilagen (1994:1000). Inom ramen för utredningen ska även nödvändiga författningsförslag 

tas fram för att beivra problemet. Hittills har ett lagändringsförslag inlämnats från utomstående 

aktörer. Förslaget redogör för ett specifikt vadhållningsbrott som eventuellt kan täcka den 

situation som bedrägeribestämmelsen för närvarande inte kan ingripa mot. Utöver straffrättsliga 

lösningar tillhandahåller idrottsrörelsen ett eget regelverk. Utifrån idrottsrörelsen självreglering 

kan man ingripa mot situationer av matchfixning där idrottsliga aktörer är involverade. I övriga 

fall fyller självregleringen ingen funktion.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Manipulerade matcher, s.k. matchfixning är ett internationellt fenomen som kommit att drabba 

ett flertal idrottsgrenar runt om i världen.1 Fotbollen är en av de sporter som blivit värst 

drabbad.2 Matchfixning innebär förenklat att en idrottslig aktör medvetet underpresterar i en 

tävling i syfte att uppnå en idrottslig fördel eller ekonomisk vinning.3 Motivet är oftast att skapa 

vinster på spelmarknaden, s.k. vadhållningsrelaterad matchfixning4 som utgör ett hot mot 

tävlingsidrotten, spelmarknaden och samhället i stort. Denna typ av matchfixning har en stark 

förankring till korruption, bedrägeri och organiserad kriminalitet.5 Vadhållningsrelaterad 

matchfixning utgör huvudämnet för denna uppsats. Med begreppet matchfixning avses 

fortsättningsvis enbart vadhållningsrelaterad matchfixning om inget annat uttryckligen anges.  

 

I Sverige har matchfixning varit ett relativt ouppmärksammat fenomen.6 Den första 

polisanmälan inkom år 2012 och sedan dess har antalet anmälningar ökat. Hittills har ett 20-tal 

ärenden handlagts vid RMK som haft kopplingar till fenomenet.7 Enbart två av dessa fall har 

lett till åtal och resulterat i fällande domar.8   

 

Som lagstiftningen är utformad idag finns det ingen specifik lag mot matchfixning utan istället 

tillämpar åklagare vid RMK ett flertal olika brottsrubriceringar i syfte att komma tillrätta med 

fenomenet. Åklagarna har hittills tillämpat reglerna om tagande och givande av muta enl. BrB 

10 kap. 5 a-c §§ i syfte att beivra situationer av matchfixning då det förekommit otillbörliga 

förmåner. Diskussion har även förts kring ifall bedrägeribestämmelsen i BrB 9 kap. 1 § 1 st. 

kan vara tillämplig. Rättsläget kring denna fråga är oklar och i nuläget inleds inte 

förundersökningar kring bedrägeri.9  

 

                                                
1 Brå, 2015 s. 12. Se även Andersen, 2014 s. 123 och Hill, 2016 s. 231.  
2 Jfr. Europarådets parlamentariska församling, 2016.  
3 För utförlig definition se avsnitt 2.1.  
4 Lotteriinspektionen, 2013 s. 16.  
5 Europarådets parlamentariska församling, 2016. Se även Brå, 2015 s. 8 och  
Europeiska kommissionen, 2012 s. 16.  
6 Intervju med  RMK, 2016-05-18.  
7 Brå, 2015 s. 12 och Lotteriinspektionen, 2013 s. 26. 
8 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 3202-14 och      
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 30 juni 2016, mål B 3004-15. 
9 Intervju med  RMK, 2016-05-18 och  m fl., TI seminarium 2016-03-09.  
Se även Brå, 2015 s. 15 och Littorin, 2016.  
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Utöver de rättsliga medel som finns att tillgå försöker även idrottsrörelsen att komma tillrätta 

med problematiken. Senast 2015 införde RF ett separat reglemente mot matchfixning.10 Därtill 

har regeringen tillsatt en spellicensutredning (Dir. 2015:95) som bland annat syftar till att lämna 

förslag om åtgärder som behöver vidtas samt nödvändiga författningsförslag för att motverka 

problemet inom ramen för ett licenssystem.11 Hittills har ett lagändringsförslag om straffansvar 

för vadhållning på tävling inkommit från utomstående förslagsställare.12 Ändamålet med denna 

uppsats är därför att se närmare på hur ovan nämnda straffrättsliga och idrottsliga medel kan 

komma tillrätta med olika situationer av matchfixning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Matchfixning är ett eskalerande och högaktuellt ämne. Denna uppsats syftar därmed till att 

utreda vilka straffrättsliga lösningar som kan bli aktuella och vilka funktioner de fyller vid olika 

typsituationer av matchfixning. Syftet är även att undersöka hur idrottsrörelsen i Sverige 

bekämpar matchfixning och med vilka medel. De frågeställningar som undersöks formuleras 

enligt följande:  

 

Vilka typsituationer av matchfixning finns? 

Vilka straffrättsliga lösningar finns att tillgå och vilken funktion fyller dessa vid olika 

situationer av matchfixning?  

Vad är skälen till att åklagare i nuläget inte väljer att inleda förundersökningar om bedrägeri 

vid matchfixning? 

Finns det någon framtida straffrättslig lösning på situationerna?  

Med vilka medel bekämpar idrottsrörelsen i Sverige matchfixning?   

 

1.3 Forskningsläge  
Den största kunskapen kring matchfixning finns på internationell nivå och kommer i första hand 

från polisutredningar och journalister i Europa och Asien. I samband med att Europol år 2013 

offentliggjorde resultatet från den hittills mest omfattande polisutredningen om ett 

matchfixningsnätverk, den s.k. Operation VETO, redovisades material kring var matchfixning 

                                                
10 Se angående MFR i avsnitt 6.4.  
11 Samtal med  Lotteriinspektionen, 2016-05-27. Se även Dir. 2015:95 s. 1 och 14. 
12 Intervju med , RF, 2016-04-22. Se angående lagändringsförslag i avsnitt 5.4.2.  
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förekommer och hur det går till. Utredningen konstaterade hur svårt efterforskningsarbetet är 

då brottsuppläggen är komplexa och omgärdas av tystnad inom idrotten.13  

 

Journalisten och matchfixningsexperten Declan Hill har försökt sammanställa all tillgänglig 

information kring matchfixning som en del av hans doktorandprojekt vid Oxfords universitet. 

Hill har byggt upp tre databaser som innehåller information om ca 300 manipulerade fotbolls-

matcher från 60 länder. Utifrån databaserna har Hill i sin senaste bok The Insider’s Guide to 

Match Fixning in Football redovisat ett flertal slutsatser om hur matchfixning arrangeras vilket 

bidragit till ytterligare kunskaper om problemet.14  

 

Då matchfixning i Sverige varit ett relativt ouppmärksammat företeelse till för några sedan är 

den nationella forskningen på området begränsad.15 Endast två kartläggningar av matchfixning 

har genomförts. Under 2013 gav regeringen Lotteriinspektionen i uppdrag att utreda 

förekomsten av matchfixning och att se över de åtgärder som vidtagits av idrottsrörelsen och 

spelmarknaden i Sverige.16 Rapporten resulterade i Lotteriinspektionens rapport kallad 

Uppgjorda matcher. Lotteriinspektionen kunde efter sin utredning konstatera att det behövs 

mer forskning om hur matchfixning går till och vilka typer av brott matchfixning kan utgöra.17 

I rapporten presenterades även ett straffrättsligt förslag till en ny lagstiftning mot match-

fixning.18 På grund av kritik från bl.a. RMK valde man att inte gå vidare med förslaget.19  

 

Under 2014 initierades ett samverkansprojekt mellan RF, SvFF, Svenska Spel, Polisen, 

Åklagarmyndigheten och Brå för att få mer kunskap om manipulerade matcher och för att skapa 

strategier för att hantera problemet. Brås roll var att genomföra ett forskningsprojekt om match-

fixning som resulterade i Brås rapport 2015:18 kallad Matchfixning. Rapporten syftar till att 

genomlysa problematiken på området och att öka kunskapen om hur matchfixning planeras och 

genomförs i Sverige. Rapporten uppmärksammar även brister i lagstiftningen och behovet av 

en straffrättslig översyn på området.20  

 

                                                
13 Europol, 2013. Se även Andersen, 2014 s. 133.  
14 Hill, 2016 s. 231. Se även Andersen, 2014 s. 133.  
15 Brå, 2015 s. 14.  
16 Lotteriinspektionen, 2013 s. 5 f. Se även Brå, 2015 s. 14.  
17 Lotteriinspektionen, 2013 s. 41. Se även Claesson, 2014 s. 142.  
18 Lotteriinspektionen, 2013 s. 64 angående utkast till lag om brott i samband med vadhållning.  
19 Intervju med  RMK, 2016-05-18.   
20 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se även Brå, 2015 s. 14 f.  
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I nuläget fortsätter arbetet med att kartlägga omfattningen av matchfixning i Sverige. Samarbete 

pågår mellan relevanta myndigheter och institutioner för att diskutera matchfixning som 

problem och för att på sikt finna hållbara lösningar på problematiken. Mot denna bakgrund 

befinner sig Sverige i en pågående forskningsprocess.21   

 

1.4 Metod och material  
För att besvara och utreda de problem som uppställs har jag främst använt mig av en 

rättsanalytisk metod då syftet med uppsatsen är att fastställa rättsläget rörande matchfixning 

men även analysera funktionen av de lösningar som finns att tillgå.22 Som tidigare nämnts har 

matchfixning varit ett relativt ouppmärksammat fenomen i Sverige vilket resulterat i att det 

rättsliga materialet i dagsläget är begränsat. Utöver traditionella rättskällor i form lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin utgår uppsatsen även från annat material som inte konstituerar 

gällande rätt. För att redogöra för matchfixning som fenomen har jag tagit del av såväl nationellt 

som internationellt material i form av vetenskapliga artiklar, ämnesspecifika verk, nyhets-

artiklar och organisationsrapporter. Som alltid bör man förhålla sig kritisk till faktauppgifter 

som lämnas i denna typ av publikationer.  

 

Jag har använt mig av ett omfattande material i syfte att sammanställa, förenkla och presentera 

de situationer inom vilka matchfixning kan förekomma. Två rapporter som har varit till stor 

hjälp är Transparency Internationals senaste rapport Global Corruption Report: Sport samt 

Brottsförebyggande rådets rapport 2015:18 angående matchfixning. Relevant material kring 

matchfixning har även inhämtats vid två seminarier som arrangerats av Transparency 

International under våren 2016 och som berört den nationella och internationella problematiken 

på området, Må bästa lag vinna samt Sport utan korruption.23 Vid seminarierna deltog personer 

från brottsförebyggande myndigheter, spelbolag och idrottsförbund som arbetar med det 

förebyggande arbetet mot matchfixning i Sverige.  

 

Med anledning av den rådande bristen på svensk rättspraxis har jag sett till internationella rätts-

avgöranden för att illustrera exempel på de olika typsituationerna och för att översiktligt visa 

på hur andra länder kommer till rätta med fenomenet. Denna uppsats fokuserar dock enbart på 

                                                
21 Intervju med  RMK, 2016-05-18 samt Intervju med , RF, 2016-04-22.  
22 Jfr. uttalande i Sandgren, 2015 s. 46 angående att en rättsanalytisk metod inte enbart syftar till  
att fastställa gällande rätt likt den rättsdogmatiska metoden.  
23 Angående seminarium arrangerat av TI se källförteckning.  
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de straffrättsliga lösningar som finns att tillgå i Sverige och uppsatsen gör därmed inte anspråk 

på att behandla andra länders rättsliga lösningar på problematiken. På grund av svårigheter med 

att få tag i internationella rättsavgöranden har jag sett till sekundärkällor i form av vetenskapliga 

artiklar och nyhetsartiklar. Vidare presenteras avgöranden från idrottsorgan, såväl i Sverige 

som internationellt. Liksom de internationella rättsavgörandena fyller dessa enbart ett 

illustrativt syfte.  

 

För att utreda vilka straffrättsliga lösningar som finns att tillgå vid matchfixning har försök 

inledningsvis gjorts till att uttömma de traditionella rättskällor som behandlar matchfixning. 

Hittills har enbart två hovrättsavgöranden meddelats på området. Det bör då beaktas att det 

endast är avgöranden från prejudikatinstanserna, HD och HFD, som har ställning som 

traditionell rättskälla.24 Det finns ingen juridisk doktrin som specifikt behandlar problematiken 

utan istället har en genomgång skett av lag, förarbeten och doktrin kopplad till de brotts-

bestämmelser som kan bli aktuella vid matchfixning. Här ska särskilt nämnas SOU 2010:38 

Mutbrott samt prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning som redogör för skälen 

bakom kriminaliseringen av korrupta handlingar inom kommersiell idrott. Tilläggas kan att 

bestämmelserna om mutbrott respektive bedrägeri är komplexa och relativt avancerade att 

tillämpa på matchfixning pga. avsaknaden av praxis. 

 

Med utgångspunkt från att matchfixning är ett idrottsligt problem redogörs även för idrotts-

rörelsens självreglering kring denna fråga. Regelverket är omfattande och svåröverskådligt och 

har därför varit tidskrävande att sätta sig in i och att bearbeta. I avsnitt 5 och 7 framförs viss 

kritik mot nämnda regelverk liksom förslag på lösningar för att komma till rätta med 

problematiken. I detta avseende framför uppsatsen även vissa rättspolitiska överväganden. 

Uppsatsen utgår således även från en rättspolitisk metod.25  

 

Som komplement till den rättsanalytiska och rättspolitiska metoden har jag gjort en empirisk 

undersökning i form av intervjuer och kortare samtal med tjänstemän som dagligen arbetar med 

frågor kring matchfixning.26 En intervju har genomförts med ansvarig åklagare för ärenden 

rörande matchfixning vid RMK för att få utökad kunskap kring hur aktuella brottsrubriceringar 

                                                
24 Kleineman, 2013 s. 28.  
25 Jfr. uttalande i Sandgren, 2015 s. 48 angående att ett kritiskt förhållningssätt till rättsläget  
kan utgöra rättspolitiska överväganden inom ramen för en rättspolitisk metod.  
26 Jfr. Sandgren, 2015 s. 49 f. angående empirisk metod.  
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sig till matchfixning vilket är relevant med anledning av den diskussion som råder kring 

rekvisitet om vilseledande.32 

 

Då matchfixning kan aktualisera ett flertal brottsrubriceringar uppstår inte sällan frågor om 

brottskonkurrens. Likaså kan matchfixning aktualisera frågor som berör medverkansansvar och 

bevisproblematik.33 Uppsatsen gör dock inte anspråk på att vidare behandla dessa frågor.   

 

Till sist ska några ord nämnas om idrottsjuridik som enligt Lindholm avser studiet av för-

hållandet mellan det rättsliga och det idrottsliga normsystemet.34 Uppsatsen behandlar det 

regelverk som idrottsrörelsen använder sig av för att bekämpa matchfixning och som, i vid 

mening, hör till området idrottsjuridik.35 Syftet med detta är enbart att illustrera vilka lösningar 

som finns på olika situationer av matchfixning och uppsatsen gör därmed inte anspråk på att 

göra en idrottsjuridisk behandling av ämnet. 

 

1.6 Disposition  
Uppsatsen har delats in i sex avsnitt. Inledningsvis redogörs för matchfixning som fenomen. 

Då matchfixning från början är ett internationellt fenomen redogörs för både internationella och 

nationella aspekter. I kapitel 3 presenteras olika typsituationer av matchfixning som är en 

förutsättning för att förstå hur man straffrättsligt och med hjälp av idrottens regelverk kan 

bekämpa fenomenet. Vidare presenteras ett antal nationella och internationella fall av 

matchfixning för att ge exempel på de situationer inom vilka matchfixning kan förekomma. I 

kap. 5 och 6 presenteras befintliga och eventuella framtida nationella lösningar, både 

straffrättsliga lösningar och lösningar som hänför sig till idrottsrörelsen eget regelverk. I kapitel 

7 presenteras avslutningsvis lösningar till de olika situationerna och avslutande reflektioner 

kring problematiken kring matchfixning.  

 

 

 

 

 

                                                
32 Intervju med  RMK, 2016-05-18 och samtal med  Lotteriinspektionen, 2016-05-27.  Se även 
RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 1 och Littorin, 2016. 
33  m.fl., TI seminarium, 2016-03-09. Jfr. Brå, 2015 s. 102.  
34 Lindholm, 2014 s. 22.  
35  2016.   
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2. Matchfixning  

2.1 Definitioner  
Det finns ingen universellt vedertagen definition av matchfixning men ett flertal försök har 

gjorts för att definiera fenomenet.36 Interpols definition av matchfixning är ”att på ett otillbörligt 

sätt påverka resultatet eller utgången av en tävling för att skaffa sig en fördel”. Definitionen är 

allmänt hållen då den inbegriper situationer av matchfixning som sker både med och utan 

ekonomiska motiv.37  

 

Vidare finns ett antal olika definitioner av matchfixning i den internationella litteraturen inom 

området. Journalisten Declan Hill definierar matchfixning i sin senaste bok The Insider’s Guide 

to Match-Fixing in Football som ”när en spelare eller domare avsiktligen underpresterar i en 

idrottstävling för att försäkra sig om att ett lag förlorar en match eller spelar oavgjort”.38 

Definitionen passar bra i det dagliga arbetet mot matchfixning men är inte tillräckligt utförlig 

för att kunna användas i ett internationellt sammanhang.39  

 

RF definierar i sin tur matchfixning som ”att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången 

av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera 

en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrotts-

tävlingar”.40 Definitionen är allmänt hållen och gör heller ingen distinktion mellan ekonomiska 

eller idrottsliga motiv för att påverka utgången i en idrottstävling. 

 

En mer precis definition och som tjänar som utgångspunkt för denna uppsats är definitionen i 

Europarådets konvention mot manipulerade idrottstävlingar. Definitionen av ”manipulation av 

idrottstävlingar” innebär ett avsiktligt arrangemang, handling eller underlåtenhet som syftar till 

att otillbörligen påverka en idrottstävlings resultat eller förlopp, med avsikten att avlägsna eller 

reducera tävlingens oförutsägbara karaktär och att vinna en otillbörlig fördel för sig själv eller 

                                                
36 Abbott & Sheehan, 2013 s. 265. 
37 Se Lotteriinspektionens översättning av Interpols definition ”Improperly influencing the result or course of the 
game for advantage” i Lotteriinspektionen, 2013 s. 15. Se även Abbott & Sheehan, 2013 s. 265. 
38 Se Andersens översättning av Hills definition ”When a player or a referee deliberately underperforms  
during a sporting contest to ensure that one team loses or draws the match” i Andersen, 2014 s. 128. Se även Hill, 
2013 s. 32. 
39 Andersen, 2014 s. 128. 
40 RF, Matchfixning hotar idrottens värdegrund, 2016. 
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andra.41 I konventionen används inte begreppet matchfixning utan ”manipulation av idrotts-

tävlingar”. Definitionen lämpar sig bra i samarbete mellan länder och riktar sig specifikt till fall 

av matchfixning. Således exkluderas andra hot mot idrotten såsom bl.a. dopning och brott mot 

allmän ordning. För både dopning och huliganism har Europarådet specifika konventioner.42 

Definitionen är allmänt hållen och inrymmer både försök att påverka tävlingar och deras utfall. 

Vidare gör den ingen åtskillnad mellan politiska, prestigemässiga eller idrottsliga motiv.43  

 

2.2 Två kategorier av matchfixning  
De finns huvudsakligen två kategorier av matchfixning där de bakomliggande motiven och 

skadeverkningarna skiljer sig åt; idrottsmotiverad- respektive vadhållningsrelaterad match-

fixning.44 Den första kategorin hänför sig till fall av matchfixning i syfte att uppnå en viss 

bestämd idrottslig fördel. Exempelvis kan ett fotbollslag muta motståndarlaget att ”lägga sig”  

i en match så att fotbollslaget erhåller en fördel i form av att t.ex. få vara kvar längre i en 

turnering eller att bli uppflyttad i ett seriesystem. Ett annat exempel kan vara att undvika möte 

med en viss motståndare senare i turneringen.45  

 

Den andra kategorin av matchfixning hänför sig till manipulering av matcher i syfte att göra 

vinster på spelmarknaden. Det förutsätter att den aktuella matchen är föremål för kommersiell 

vadhållning. Likt idrottsmotiverad matchfixning sker till att börja med en manipulation av 

matchen i form av att enskilda händelser eller resultat under matchen manipuleras. Parallellt 

sker en manipulation av  spelmarknaden genom att stora insatser placeras på de matchhändelser 

eller resultat som man på förhand manipulerat.46 Denna typ av matchfixning är den mest 

allvarliga och är globalt sett den vanligast förekommande. Den har en väldokumenterad 

förbindelse med global organiserad kriminalitet och medför allvarliga konsekvenser för 

tävlingsidrotten, spelmarknaden och för samhället i stort.47 

                                                
41 Se Brås översättning av Europarådets definition ”Manipulation of sports competitions” means an intentional 
arrangement, act or omission aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports competition in 
order to remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sports competition with a view to 
obtaining an undue advantage for oneself or for others i Brå 2015 s. 13. Jfr. Art 3.4  Europarådets konvention mot 
manipulerade idrottstävlingar, 2014.  
42 KEA, 2012 s. 9. Se t.ex. Europarådets konvention mot dopning, 1989.  
43 Andersen, 2014 s. 128 f. Jfr. Brå, 2015 s. 13.  
44 Hill, 2013 s. 32 och KEA, 2012 s. 9.   
45 KEA, 2012 s. 10. Se även Hill, 2013 s. 33 f. 
46 Brå, 2015 s. 24 f. Se även Hill, 2013 s. 34 f.  
47  TI seminarium, 2016-04-12. Se även Andersen, 2014 s. 129. Jfr. KEA, 2012 s. 10.  
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2.3 Ett nytt fenomen?  
Redan vid OS i antikens Grekland anklagades idrottare för att ha tagit emot mutor i syfte att 

förlora tävlingar.48 Det första dokumenterade fallet av idrottsmotiverad matchfixning inträffade 

388 f.Kr. då boxaren Eupolos från Thessaly mutade motståndare i syfte att vinna första pris.49 

Ett tidigt tecken på vadhållningsrelaterad matchfixning inträffade 1865 i USA då tre spelare i 

New York Mutuals bestämde sig för att förlora en basebollmatch. Spelarna skulle få 100 dollar 

var om de lyckades med manipulationen. Drygt ett decennium senare blev dåtidens ende 

domare i baseboll avstängd efter att ha avslöjats med att ha manipulerat matcher i utbyte mot 

pengar på spel.50 Ovannämnda händelser är enbart några exempel som visar på att matchfixning 

är en gammal och internationell företeelse som internationellt sett var först med att drabba 

boxning och baseboll.51  

 

Idag möter vår generation en ny form av matchfixning då internets utbredning har lett till en 

digitalisering och globalisering av spelmarknaden. Medias räckvidd spelar även en betydande 

roll då TV-sändningar av idrott når en allt större publik. Det har lett till en ökad omsättning av 

idrottsrelaterad vadslagning som har eskalerat de senaste åren.52 Möjligheterna att vinna stora 

summor pengar i kombination med en spelmarknad som är svårare att kontrollera har bidragit 

till att riskerna för matchfixning ökat.53  

 

2.4 Hur utbrett är problemet?   

2.4.1 Internationellt  
Matchfixning är ett internationellt fenomen som kommit att drabba ett flertal länder världen 

över, inte minst flera Europeiska länder. Problemen med den nya formen av matchfixning 

började på 1990-talet, då kriminella grupper baserade i Sydostasien reste över hela världen i 

syfte att korrumpera idrottstävlingar. Parallellt skedde ett samarbete med aktörer på den 

asiatiska spelmarknaden. År 2013 lyckades myndigheter i Singapore gripa centrala aktörer men 

trots detta är problemen än större idag. Det har bl.a. resulterat i att ett flertal idrottsgrenar i 

                                                
48 Hill, 2016 s. 231. Se även KEA, 2012 s. 10 samt Lotteriinspektionen, 2013 s. 13. 
49 KEA, 2012 s. 10. 
50 Lotteriinspektionen, 2013 s. 13 f.  
51 Hill, 2016 s. 231. Se även Lotteriinspektionen, 2013 s. 13 samt Claesson, 2014 s. 141.  
52 Hill, 2016 s. 231 f. Jfr. Abbott & Sheehan s. 265 samt Claesson, 2014 s. 141. 
53 Claesson, 2014 s. 141. 
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Asien har blivit saboterade. Idag är det främst kriminella grupper från Ryssland och Kina som 

styr den globala matchfixningen.54 

 

Under de senaste fem åren har över tusen incidenter av matchfixning upptäckts världen över. 

Hundratals idrottare, tränare, domare och spelare har häktats i väntan på rättegång. Det är främst 

fotboll, tennis, kricket och ett flertal andra betydelsefulla idrottsgrenar som blivit drabbade.55 

Enligt uppgifter från Interpol rapporterar ca 60 till 80 länder misstänkta fall av manipulerade 

fotbollsmatcher varje år. Idag utgör därför matchfixning ett högst aktuellt problem hos 

myndigheter, idrottsrörelser och brottsbekämpande organ välden över.56
  

 

Enbart i Europa har 27 länder drabbats av misstänkta fall av matchfixning, däribland Finland 

som var det land i Norden som drabbades först.57 I 24 av dessa länder har rättegångar lett till 

fällande domar mot spelare, lagledare och domare. Rättegångarna har resulterat i hundra-

tusentals juridiska dokument angående matchfixning. Dokumenten har varit till stor hjälp för 

brottsbekämpande myndigheter i kampen mot matchfixning.58 

 

2.4.2 Sverige  
I Sverige har matchfixning varit ett relativt ouppmärksammat fenomen med undantag från 

några fall i början på 90-talet, mer känt som den s.k. spelskandalen. År 2012 inkom den första 

polisanmälan om ett brott som kunde kopplas till en misstänkt manipulerad svensk 

fotbollsmatch. Ärendet avskrevs då det inte gick att styrka brott. Sedan dess har antalet 

polisanmälningar ökat.59 Enbart under 2013 och 2014 upprättades ett 20 tal polisanmälningar 

kopplade till misstänkta fall av matchfixning.60 Det finns även ett stort mörkertal på grund av 

rädsla, lojalitet och frivilligt deltagande vilket gör det svårt att med säkerhet säga i vilken 

omfattning problemet ökar.61 

 

                                                
54 Hill, 2016 s. 232 f.    
55 Hill, 2016 s. 231 f.   
56 Europarådets parlamentariska församling, 2016. Se även Europeiska kommissionen, 2012 s. 16.  
57 Bagge, 2015. Se även Hill, 2016 s. 233. 
58 Hill, 2016 s. 233.  
59 Brå, 2015 s. 12.  
60 Polisen, 2014.  
61 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se även Brå, 2015 s. 107.  
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I Sverige har misstänkta fall av matchfixning främst uppmärksammats inom idrotterna fotboll 

och basket.62 Inom fotbollen har misstänkta fall förekommit alltifrån Superettan ner till division 

3 och det har även riktats misstankar mot U21-matcher och träningsmatcher. Det finns inga 

indikationer på att manipulerade matcher förekommit i Allsvenskan.63 Fallen har hittills berört 

manipulation i vadhållningssyfte och det finns inget som tyder på att man manipulerat matcher 

av idrottsliga motiv.64 Det är i första hand herrfotbollen som blivit mest drabbad av match-

fixning.65 Orsaken till att fotbollen både internationellt och i Sverige i hög grad drabbats av 

matchfixning tros enligt Brå bero på sportens popularitet samt dess framträdande roll som 

vadslagningsobjekt.66 

 

Ärenden kopplade till matchfixning handläggs idag hos RMK som hittills behandlat ett 20-tal 

ärenden. Enbart två av dessa har lett till åtal som följaktligen är de enda matchfixningsåtal som 

väckts i Sverige.67 Anledningarna till att få fall leder till åtal är bl.a. att brottsutredningarna är 

komplexa och tidskrävande.68 Det första åtalet var det s.k. Värnamofallet som i november 2015 

resulterade i Sveriges första fällande dom på området.69 Domen är unik då det var första gången 

i Sverige som någon fällts för att ha medverkat i matchfixning.70 Målet överklagades till Högsta 

domstolen som numera meddelat att domstolen inte kommer att pröva målet.71 Det andra fallet 

av matchfixning som också lett till åtal är det s.k. Kristianstadfallet.72 Målet är unikt då det var 

första gången som en spelare i svensk fotboll erkänt att han medverkat i matchfixning. Även 

detta fall resulterade i en fällande dom i juni 2016.73 I kapitel 4 görs en mer ingående 

redogörelse av fallen.  

 

                                                
62 Brå, 2015 s. 8.  
63 Brå, 2015 s. 35 f.  
64 Brå, 2015 s. 8.  
65 Brå, 2015 s. 15. 
66 Brå, 2015 s. 35.  
67 Intervju med  RMK, 2016-05-18.   
68 Intervju med Hantröm, RMK, 2016-05-18. Se även Brå, 2015 s. 12.   
69 Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 3202-14.  
70 TT, Unik fällande dom för matchfixning, 2015.   
71 Cassel, 2016.   
72 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 30 juni 2016, mål B 3004-15. 
73 TT, Sex män döms i mål om matchfixning, 2016. 
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2.5 Vad har skett för att bekämpa matchfixning?  

2.5.1 Internationellt  
Problemen med matchfixning är gränsöverskridande och kampen förs på en allt högre nivå av 

brottsbekämpande myndigheter runt om i världen. Flera internationella organ samarbetar i syfte 

att beivra matchfixning. Exempelvis Förenta Nationerna (UNESCO),74 Europeiska unionen 

(EU-kommissionen), Europarådet, Interpol, Europol, Internationella olympiska kommittén 

(IOC), FIFA och UEFA m.fl.75 Samarbeten mellan centrala och viktiga organisationer visar att 

man är enade om att komma till rätta med den kriminalitet som hotar idrottens grundläggande 

värden. 

 

Ansvariga organisationer inom fotbollen var sena med att reagera och det var först 2009 som 

man seriöst började bekämpa matchfixning inom sporten.76 Idag är fotbollen en av de sporter 

som internationellt sett blivit värst drabbad och därför har stora resurser lagts på att förebygga 

och bekämpa problemet.77 

 

År 2011 ingick Interpol ett samarbete med FIFA i syfte att höja fotbollens integritet. Samarbetet 

var tänkt att bestå under 10 år med fokus på förebyggande och bekämpande åtgärder bl.a. med 

fokus på matchfixning. På grund av korruptionsanklagelser som riktats mot FIFAs styrande 

organ under 2015 är samarbetet numera avslutat.78 Ledare inom organisationen misstänkts för 

att ha tagit emot mutor i en storleksordning på en miljard kronor i samband med att FIFA sålt 

TV-rättigheter och sponsorkontrakt under de senaste 20 åren.79  

 

År 2014 ingick Europol och UEFA ett formellt samarbete för att bekämpa matchfixning inom 

europeisk fotboll.80 Detta efter att Europol 2013 offentliggjort den hittills mest omfattande 

europeiska matchfixningsutredningen, den s.k. Operation VETO.81 Utredningen inleddes i 

samband med att tysk polis avlyssnat ett kriminellt nätverk med kopplingar till narkotika och 

                                                
74 UNESCO, Declaration of Berlin, 2013 s. 10-14.   
75 Se t.ex. Andersen, 2014 s. 135 och Carpenter, 2016 s. 2.  
76 Spitz, 2016 s. 257.   
77 Hill, 2016 s. 234. Se även Unger, 2016 s. 264.  
78 Interpol, 2015.  
79 TT, Korruption i FIFA institutionaliserad, 2015.  
80 Europol, 2014.  
81 Europol, 2013.   
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prostitutionsverksamhet. Avlyssningen avslöjade en omfattande kriminell verksamhet med 

manipulerade fotbollsmatcher och med stora summor pengar inblandade.82  

 

Utredningen ledde till ett samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter från 13 europeiska 

länder. Sammanlagt misstänktes 425 funktionärer, klubbtjänstemän, spelare och grova 

brottslingar från mer än 15 länder för att ha försökt manipulera mer än 380 professionella 

matcher. Några av de matcher som drabbats var VM- och EM-kvalmatcher, två UEFA 

Champions Leaguematcher och flera toppmatcher i europeiska nationella ligor. Därutöver 

upptäcktes ytterligare 300 misstänkta matcher utanför Europa, främst i Afrika, Asien samt i 

Syd- och Centralamerika. Enligt Europol genererade verksamheten över 8 miljoner euro i 

(illegala) spelvinster, varav 2 millioner euro gått till mutor till de inblandade.83 Den omfattande 

utredningen ledde till ett flertal rättegångar i de inblandade länderna.84 Mot bakgrund av denna 

händelse har UEFA idag en nolltolerans i förhållande till matchfixning.85  

 

I maj 2007 etablerade Europarådet en samarbetsorganisation för att stärka det europeiska 

samarbetet i idrottsfrågor. Organisationens namn är Enlarged Partial Agreement on Sport 

(EPAS) och verkar som en mellanstatlig plattform för dialog i idrottsfrågor. Idag är 36 länder i 

Europa medlemmar i EPAS, varav samtliga nordiska länder förutom Sverige.86 Sverige var 

tidigare medlem av EPAS men valde att lämna samarbetet år 2007/2008 då de frågor som stod 

i fokus inte var högaktuella. I nuläget finns det inga planer på att åter ansluta sig till EPAS87 

men frågan har varit uppe till diskussion i Sveriges riksdag.88   

 

EPAS har varit verksam i arbetet med att ta fram en konvention mot manipulering av idrotts-

tävlingar, Convention on the manipulation of sports competions (CETS No. 215) som öppnades 

för undertecknande år 2014. Konventionen syftar till att underlätta den nationella samordningen 

och det internationella samarbetet mot matchfixning89 och utgör det första rättsligt bindande 

internationella verktyget för att bekämpa matchfixning för de stater som väljer att ratificera 

den.90 Konventionen är öppen för signering och ratificering för alla länder inom och utanför 

                                                
82 Kelso, 2013.  
83 Europol, 2013. Se även Lotteriinspektionen, 2013 s. 17 f. och Andersen, 2014 s. 124.  
84 Europol, 2013.  
85 Europol, 2014.  
86 Europarådet, EPAS faktablad, 2016. Se även Mot. 2015/16:2420.  
87 Samtal med tjänsteman, socialdepartementet, 2016-02-19.  
88 Mot. 2015/16:2420. 
89 Europarådets konvention mot manipulerade idrottstävlingar, 2014.  
90 Europarådet, EPAS broschyr, 2016. 
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Europa. Hittills har 24 av Europarådets medlemsländer undertecknat konventionen. Enbart två 

länder, däribland Norge, har hittills valt att ratificera den.91 Konventionen har därmed ännu inte 

trätt i kraft då det krävs att fem länder, däribland minst tre medlemmar av Europarådet, 

ratificerar konventionen.92 I nuläget bereds frågan om antagande av konventionen inom EU-

kommissionen men frågan är för närvarande blockerad av Malta, där flertalet spelbolag är 

placerade.93 Sverige är det enda nordiska land som ännu varken signerat eller ratificerat 

konventionen.94 Det beror på att det är osäkert i nuläget ifall Sverige kan nå upp till de krav 

som konventionen ställer upp. Enligt konventionens artikel 15 krävs att konventionsländerna 

ska ha en lagstiftning som kriminaliserar manipulation av idrottstävlingar vilket inkluderar 

korrupta och bedrägliga beteenden. Enligt åklagare vid RMK är det tveksamt om Sverige i 

nuläget kan uppfylla det kravet. Anledningen beror på den rättsosäkerhet som råder kring 

bedrägerilagstiftningens tillämplighet på situationer av matchfixning.95 Trots detta är Sverige 

aktivt i frågan gällande problematiken kring matchfixning via sitt arbetet inom EU-

kommissionen.96  

 

2.5.2 Sverige  
I Sverige har ett fåtal åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med problematiken kring 

matchfixning. Som tidigare nämnts i avsnitt 1.3 har två nationella kartläggningar av match-

fixning genomförts.97 I samband med reformen av mutbrottslagstiftningen 2012 

uppmärksammades problematiken kring matchfixning vilket resulterade i ett utvidgat skydd 

mot korruption inom kommersiell idrott.98  

 

I maj 2015 antog Riksidrottsförbundet ett separat reglemente mot matchfixning (MFR). 

Reglementet innebär att maxstraffet för initiativtagare till matchfixning har höjts från två till 

tio års avstängning från all idrottslig verksamhet. Preskriptionstiden har även höjts från två 

månader till tio år. Med ett separat reglemente framgår tydligare för de aktiva inom idrotten att 

                                                
91 Europarådet, tabell över signering och ratificering av Europarådets konvention  
mot manipulerade idrottstävlingar, 2016. 
92 Europarådets konvention mot manipulerade idrottstävlingar, 2014. 
93 Samtal med tjänsteman, socialdepartementet, 2016-02-19.   
94 Europarådet, tabell över signering och ratificering av Europarådets konvention  
mot manipulerade idrottstävlingar, 2016. 
95 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Jfr. Art. 15 i Europarådets konvention mot  
manipulerade   idrottstävlingar, 2014.  
96 Samtal med tjänsteman, socialdepartementet, 2016-02-19.   
97 Se avsnitt 1.3.  
98 Se avsnitt 5.2.1.  
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förstå vad som är förbjudet. Det underlättar hanteringen av ärenden rörande matchfixning. 

Reglementet ligger även i linje med innehållet i Europarådets konvention mot manipulerade 

idrottstävlingar.99  

 

I september 2015 beslutade regeringen att tillsätta en spellicensutredning (Dir. 2015:95) 

angående en omreglering av spelmarknaden i Sverige. Utredaren har fått i uppgift att se över 

bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och att lämna förslag till en ny spelreglering som 

ska bygga på ett licenssystem.100 Förslag ska även lämnas om åtgärder som behöver vidtas för 

att bekämpa matchfixning med beaktande av Europarådets konvention mot manipulerade 

idrottstävlingar.101 Utredaren ska vidare se över ifall det finns behov av specifika författnings-

förslag för att beivra matchfixning. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.102 

 

2.6 Spelmarknaden och matchfixning  

2.6.1 Den internationella spelmarknaden  
Internets utbredning har lett till en digitalisering och globalisering av spelmarknaden vilket gör 

det möjligt att använda sig av spelbolag över hela världen. Det har gett upphov till en kraftigt 

ökad omsättning på idrottsrelaterad vadhållning.103 Enbart under 2016 beräknas den globalt 

reglerade spelmarknaden inom vadslagning på sport omsätta ca 70 miljarder dollar.104 Störst 

omsättning har den illegala spelmarknaden. Enligt Ben Van Rompuy, professor vid institut 

TMC Asser i Haag, uppskattas omsättningen på den illegala spelmarknaden på vadhållning på 

sport till ca 500 miljarder dollar per år. På grund av brist på insyn är det dock svårt att på ett 

tillförlitligt sätt uppskatta den exakta storleken.105 Den illegala spelmarknaden finns 

huvudsakligen i flertalet länder i Sydostasien och baseras på kontanter, krediter och personliga 

kontakter. I Asien finns stora möjligheter att spela anonymt vilket troligen är anledningen till 

att allt fler vänder sig dit. Det finns heller inga beloppsgränser för hur stora insatserna får 

vara.106
  

                                                
99 RF, Antimatchfixing-reglemente i svensk idrott, 2016. Jfr. Art. 7 i Europarådets konvention mot manipulerade 
idrottstävlingar, 2014.  
100 Dir. 2015:95 s. 1.  
101 Dir. 2015:95 s. 14. Jfr. Art. 13 och 15 i Europarådets konvention mot manipulerade idrottstävlingar, 2014.  
102 Dir. 2015:95 s. 14. Samtal med  Lotteriinspektionen, 2016-05-27.  
103 Claesson, 2014 s. 141. Se även Brå, 2015 s. 95.  
104 Van Rompuy, 2016 s. 236. Siffran är en uppskattning på sammanlagd omsättning efter utbetalda vinster s.k. 
Gross Gaming Revenue (GGR).  
105 Van Rumpuy, 2016 s. 236.  
106 Van Rumpuy, 2016 s. 236. Se även Brå, 2015 s. 17.  
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2.6.2 Den svenska spelmarknaden  
I Sverige finns en reglerad och en oreglerad spelmarknad. På den reglerade spelmarknaden 

agerar de spelbolag som har getts tillstånd av Lotteriinspektionen att bedriva spelverksamhet i 

Sverige och som följer de bestämmelser som uppställs i lotterilagen. De ledande reglerade 

spelbolagen är Svenska Spel och hästsportens AB Trav och Galopp (ATG) som har tillstånd att 

erbjuda bland annat vadhållning på sportspel. Det finns även ett antal mindre spelbolag som har 

getts tillstånd och som erbjuder andra former av spel.107 Svenska spel erbjuder vadhållning på 

både nationell och internationell fotboll men även andra idrotter som är etablerade inom det 

globala idrottsystemet. Exempelvis erbjuds vadhållning på matcher från Allsvenskan ner till 

division 2.108  

 

På den oreglerade spelmarknaden finns det ett hundratal nätbaserade utländska spelbolag med 

licens i andra europeiska länder men som saknar tillstånd att verka i Sverige. Dessa spelbolag 

kallas för oreglerade aktörer och är bl.a. Bet365, Betsson, Unibet, Ladbrokes och Expekt.109 

Trots att de saknar tillstånd kan de vända sig till svenska konsumenter och erbjuda vadhållning 

på sport. Som svensk lag är utformad idag finns det inget förbud för svenska konsumenter att 

delta i vadslagning hos dessa aktörer.110 Bolagen omfattas inte av svenska lagar och 

restriktioner som gäller för de svenska reglerade aktörerna och har därför helt andra 

förutsättningar, till exempel vad gäller spelformer och spelobjekt. Exempelvis erbjuds 

vadslagning på i princip alla tänkbara utfall i en tävling.111 De kan även kringgå procedurer och 

regler som tas fram i syfte att förebygga matchfixning.112  

 

I slutet av 2015 hade de utländska spelbolagen en marknadsandel på 21 procent av den svenska 

spelmarknaden.113
 Till följd av att en allt större del av spelandet sker på den oreglerade 

spelmarknaden minskar den statliga kontrollen. Den nämnda spellicensutredningen ska bedöma 

behovet av en ny spelreglering som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden 

ska göra det med behöriga tillstånd och att aktörer utan tillstånd ska uteslutas.114 Utredningen 

                                                
107 Samtal med tjänsteman, Lotteriinspektionen, 2016-02-26. Se även Lotteriinspektionen, Spel utan  
tillstånd - vadhållning, 2016.   
108 Lotteriinspektionen, 2013 s. 11. 
109 Samtal med tjänsteman, Lotteriinspektionen, 2016-02-26. Se även Lotteriinspektionen, Spel utan  
tillstånd - vadhållning, 2016.  
110 Samtal med tjänsteman, Lotteriinspektionen, 2016-02-26.  
111 Lotteriinspektionen, Vadhållning, 2016. Se även Brå, 2015 s. 74.  
112 Brå, 2015 s. 92.  
113 Lotteriinspektionen, Preliminär sammanställning av svensk spelmarknad, 2016 s. 5 och 7.  
114 Dir. 2015:95 s. 1 och 7.   
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har bland annat till uppgift att ta fram ett förslag som inte skadar idrottsrörelsen och som ger 

den ett inflytande över vilka idrottsliga resultat som vadhållning ska tillåtas på.115 Ett nytt 

licenssystem för spelbolagen kan även vara behjälpligt i utredningsarbetet kring matchfixning 

genom att underlätta informationsdelning mellan spelbolag över nationsgränser.116  

 

2.6.3 Vad gör spelbolagen för att bekämpa matchfixning?  
Spelmarknaden arbetar idag på ett flertal sätt för att stärka internationell samverkan mot match-

fixning. Många spelbolag har utarbetat strategier för att snabbt identifiera avvikande 

spelmönster eller oddsrörelser på egna spel.117 Bevakning av spelmarknaden sker även genom 

de paraplyorganisationer som spelbolagen är anslutna till. Spelbolag med nationella licenser är 

anslutna till European Lotteries Monitoring System (ELMS) och de olicensierade är anslutna 

till European Sports Security Association (ESSA). Genom dessa organisationer kan länder, 

spelbolag och andra relevanta organisationer utbyta information om misstänkta fall av 

manipulerade matcher.118 

 

Idag är allt spelande i Europa knutet till spelkonton med registrerade personuppgifter i syfte att 

motverka anonymt spel. På så vis kan spelbolagen få tillgång till viktig information som kan 

vara av stor stor betydelse vid utredningar av misstänkta fall av matchfixning.119 Vissa 

spelbolag har även infört möjligheten att frysa och betala tillbaka insatser vid misstänkta fall.120
  

 

Då initiativtagarna till matchfixning använder sig av olika spelbolag blir fallen 

gränsöverskridande och svåra att utreda. Därför krävs det ofta att brottsutredande myndigheter 

ansöker om internationell rättshjälp för att komma vidare i utredningarna.121 Hittills har ett fåtal 

överenskommelser träffats mellan brottsbekämpande myndigheter och spelbolag som är 

placerade på Malta. På så vis kan man få ut speldata utan begäran om rättshjälp. Då många 

internationella spelbolag är placerade på Malta anses detta vara ett stort framsteg.122  

 

                                                
115 Dir. 2015:95 s. 14.  
116 Jfr. Brå, 2015 s. 92.  
117 Brå, 2015 s. 91. Se även Van Rumpuy, 2016 s. 237. 
118 Brå, 2015 s. 95. Se även Van Rumpuy, 2016 s. 237.  
119  m.fl., TI seminarium, 2016-03-09. Se även Brå, 2015 s. 78.  
120 Brå, 2015 s. 91.  
121 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se även Brå, 2015 s. 89.  
122 Brå, 2015 s. 89. Jfr. Van Rumpuy, 2016 s. 237.  
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3. Typsituationer  

3.1 Allmänt  
Matchfixning kan arrangeras på ett flertal olika sätt beroende på vilka aktörer som ligger bakom 

och vilka förutsättningar dessa har för att kunna manipulera matcher och spelmarknader. I Brås 

rapport angående matchfixning presenteras två olika kategorier av initiativtagare till match-

fixning: externa aktörer och idrottsliga aktörer. Uppdelningen bör ses som en förenkling då 

givna personer kan befinna sig i gränslandet mellan de två olika kategorierna.123  

 

Idrottsliga aktörer kan vara domare, aktiva spelare på planen och personer inom idrotts-

ledningen m.fl. De har ett stort inflytande över matchförloppet och kan påverka enskilda 

matchhändelser och slutresultat.124 Externa aktörer är personer som befinner sig utanför själva 

idrotten och är oftast initiativtagare till matchfixning.125 Det kan vara allt från enskilda personer 

till personer som ingår i ett större nationellt eller internationellt nätverk.126 De är beroende av 

idrottsliga aktörer för att kunna manipulera matchhändelser och matchresultat. Det kan ske 

genom rekrytering i form av övertalning, mutor, utpressning, hot och våld. I vissa fall utnyttjar 

de externa aktörerna redan etablerade kontakter inom idrotten som i sin tur kan rekrytera 

idrottsliga aktörer. En idrottslig aktör kan således vara initiativtagare till matchfixning och i 

vissa fall utgöra en s.k. ”mellanhand” för de externa aktörerna.127   

 

De olika aktörernas tillvägagångssätt skiljer sig åt men syftet förblir detsamma - att tjäna pengar 

på spelmarknaden genom att göra insatser på matchhändelser och matchresultat som man på 

förhand manipulerat. Vinsterna från spelmarknaden kan sedan användas för flera olika 

ändamål, exempelvis för att tjäna ”lite extra” eller för att infiltrera annan kriminell 

verksamhet.128  

 

Nedan presenteras tre olika situationer av matchfixning vilka kommer att illustreras med 

exempel från verkliga fall i kapitel 4. Situationerna kan ses som tre olika nivåer av 

matchfixning, där den första situationen utgör den enklaste formen.129 I den första situationen 

                                                
123 Brå, 2015 s. 24 f. Se även Hill, 2013 s. 39. 
124 Brå, 2015 s. 31 f.  
125 Brå 2015 s. 27. Se även Hill, 2013 s. 39.   
126 Brå, 2015 s. 27-31.  
127 Brå, 2015 s. 42 f. Se även Hill, 2013 s. 94 f.  
128 Brå, 2015 s. 8 samt 26.  
129 Jfr. Brå, 2015 s. 32.  
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är initiativtagaren en idrottslig aktör och i de två följande situationerna är initiativtagarna 

externa aktörer.  

 

3.2 Idrottsliga aktörer som initiativtagare  

Idrottslig aktör à påverkar matchen själv à satsar pengar på spelmarknaden  

3.2.1 Situation A: En eller flera idrottsliga aktörer  
En enskild idrottslig aktör bestämmer sig för att manipulera en matchhändelse eller ett 

slutresultat i en tävling som är föremål för kommersiell vadhållning. Förutsättningarna att göra 

det beror på vilken roll idrottsmannen har i idrottstävlingen. Exempelvis kan en målvakt i en 

fotbollsmatch försöka påverka antalet mål som släpps in eller så kan en spelare dra på sig ett 

visst antal gula eller röda kort. I denna situation tas initiativet helt på frivillig grund utan yttre 

påverkan. Initiativtagaren kan själv eller med hjälp av en liten grupp närstående parallellt göra 

insatser på spelmarknaden.130  

 

Flera idrottsliga aktörer kan också gå samman för att manipulera ett matchresultat. Initiativet 

tas oftast av en spelare som i sin tur värvar ytterligare spelare genom vaga förfrågningar eller 

övertalning. Spelaren som påverkar lagkamraterna att medverka agerar i detta fall både som 

matchmanipulatör och som samordnare av manipulationen. Det kan vara spelare inom samma 

lag men även spelare över laggränser som deltar och hjälps åt. Ju fler spelare som deltar i själva 

upplägget av manipuleringen desto större kontroll får de över själva matchförloppet vilket i sin 

tur ökar sannolikheten för att manipulationen ska lyckas. Spelarna satsar pengar på matchen, 

antingen själva eller genom ombud i form av släktingar eller andra närstående.131  

 

Det går inte att med säkerhet säga att de idrottsliga aktörerna alltid tar initiativ till matchfixning 

på frivillig grund. I ett flertal dokumenterade fall som Brå tagit del av har spelarna kommit i 

kontakt med externa aktörer, men det är oklart ifall det skett innan eller efter att de själva 

beslutat om att manipulera matcher.132  

 

 

                                                
130 Brå, 2015 s. 9 och 32.  
131 Brå, 2015 s. 33. Se även Hill, 2013 s. 38.  
132 Brå, 2015 s. 33 f. Se även Hill, 2013 s. 98 f. 
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3.3 Externa aktörer som initiativtagare  
Extern aktör à rekryterar idrottsliga aktörer att påverka matchen  

Extern aktörà idrottslig aktörà rekryterar idrottsliga aktörer att påverka matchen  

3.3.1 Situation B: Nationella matchfixarnätverk  
En typ av extern aktör som Brå lyckats identifiera är så kallade nationella matchfixarnätverk 

som består av en grupp personer som systematiskt arbetar med att manipulera matcher och 

spelmarknader. Personerna befinner sig inte inom idrottsvärlden, även om de kan ha en 

bakgrund som tidigare idrottare. Gemensamt för dessa nätverk är att de är relativt oförsiktiga i 

sitt sätt att arbeta och grundar sig på ett antagande om låg risk för upptäckt. Verksamheten 

bygger på kontakter och är beroende av vems pengar som för tillfället kan finansiera 

upplägget.133  

 

Nätverkens kärna består av personer med relationer till varandra i form av släktskap, 

gemensamt ursprung och språktillhörighet. Många är kriminellt belastade och är inblandade i 

annan brottslig verksamhet såsom vapen- och narkotikabrott, våldsbrott, utpressning och olika 

typer av bedrägerier. Personerna är återkommande i olika fall av matchfixning.134 Matchfixning 

är inte nödvändigtvis den huvudsakliga brottsliga verksamheten utan fungerar som en sekundär 

inkomstkälla. Det kan utnyttjas för penningtvätt av utbyte från annan kriminell verksamhet.135 

 

Nationella matchfixarnätverk använder sig av ett flertal tillvägagångssätt och 

påverkansmetoder för att komma i kontakt med och för att påverka aktörer inom idrotten. Det 

finns två huvudsakliga tillvägagångssätt: direkt eller indirekt kontakt.136 Direkt kontakt sker 

genom att personer inom det nationella matchfixarnätverket tar kontakt med en eller flera 

idrottsliga aktörer, exempelvis i samband med träning. Kontakten sker dock ofta indirekt i form 

av redan etablerade kontakter inom idrotten, genom s.k. mellanhänder. Exempelvis bekanta 

från tidigare idrottande. Dessa personer kan utnyttjas för att få kännedom om lag och spelare 

som är potentiellt mottagliga för manipulering av tävlingar.137 Några sårbarhetsfaktorer som 

Brå funnit är spelare med låga löner eller som är i slutet av sin karriär.138 Genom att fördela 

                                                
133 Brå, 2015 s. 28.  
134 Brå, 2015 s. 29. Exempelvis framgår av Värnamofallet Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 3202-
14 s. 4 att den tilltalade även var medtilltalad i Kristianstadfallet, Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 30 
juni 2016, mål B 3004-15.  
135 Brå, 2015 s. 6, 8, 28 och 29.  
136 Brå, 2015 s. 42 f. Se även Hill, 2013 s. 96-101 samt Peurala, 2013 s. 274.  
137 Brå, 2015 s. 46. Se även Hill, 2013 s. 96-98.  
138 Brå, 2015 s. 54, 57-59. Se även Peurala, 2013 s. 271 f.  
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arbetsuppgifterna mellan sig kan de nationella matchfixarnätverken i sin tur minimerar riskerna 

för upptäckt.139 

 

Enligt Brå tar mellanhanden initialt den första kontakten med exempelvis en eller flera spelare. 

Mellanhanden kan vara ytligt bekant med de tillfrågade eller spela i samma lag som de. Spelarna 

tillfrågas om de kan tänka sig att hjälpa till med att ”fixa en match”. Frågan ställs ofta i vaga 

ordalag och utan att muta erbjuds eller specificeras särskilt väl. Mellanhanden kan även själv 

vara pressad eller i knipa, sanningsenligt eller ej, och behöva hjälp av sina medspelare. Om 

spelarna är motvilliga söks de upp på nytt av personer de inte känner. Denna gång erbjuds 

pengar och spelarna hotas om de inte ställer upp. Beloppen som erbjuds kan vara allt ifrån några 

tusenlappar upp till sexsiffriga belopp. Tillvägagångssätten och påverkansmetoderna varierar 

men utgörs ofta av mutor, hot, tvång, utpressning och i extremfall våld.140  

 

3.3.2 Situation C: Internationella matchfixarnätverk  
Internationella matchfixarnätverk är en extern aktör som är initiativtagare till en mer avancerad 

form av matchfixning. De internationella matchfixarnätverkens organisation kan liknas vid en 

kedja i tre led.141 I första ledet befinner sig ett antal spelsyndikat med säte i bland annat Asien 

och Ryssland. De består av kriminella gäng som manipulerar matcher runt om i världen och 

som har direkta ingångar in på den asiatiska spelmarknaden.142 Spelsyndikaten kan även 

uppträda i form av skalbolag.143 Till hjälp har de ett antal underställda personer ”agenter” som 

är utstationerade i enskilda länder runt om i världen i syfte att manipulera matcherna. De riktar 

sig till klubbar, spelare och matcher på alla nivåer, exempelvis i Europa.144 

  

Flertalet påverkansmetoder används för att manipulera matchresultat och matchhändelser, 

exempelvis mutor, utpressning, våld och hot samt utlovande om idrottslig framgång. Mutorna 

består av stora summor pengar som tros vara finansierade av de asiatiska spelsyndikaten. Så 

snart matcherna är manipulerade satsas stora summor pengar på den asiatiska spelmarknaden i 

syfte att tvätta pengar från annan kriminell verksamhet och/eller för att finansiera annan illegal 

verksamhet.145  

                                                
139 Brå, 2015 s. 48.  
140 Brå, 2015 s. 46-48.  
141 Hill, 2013 s. 97. Se även Peurala, 2013 s. 273.  
142 Hill, 2013 s. 96 f. Se även Abbott & Sheehan, 2013 s. 264-267.  
143 Abbott & Sheehan, 2013 s. 269.  
144 Hill, 2013 s. 96-99. Se även Peurala, 2013 s. 273 samt Abbott & Sheehan, 2013 s. 265. 
145 Peurala, 2013 s. 273 f. Se även Hill, 2016 s. 232.  



 23 

De internationella matchfixarnätverkens tillvägagångssätt varierar i hög grad för att minimera 

riskerna för upptäckt. Det är därför svårt att ange ett generellt tillvägagångssätt. Likt de 

nationella matchfixarnätverken använder de sig av etablerade kontakter inom idrotten som 

mellanhänder för att enklare nå fram till spelare eller ledare inom olika fotbollsklubbar, s.k. 

”runners”.146 Internationella matchfixarnätverk är välorganiserade och har stora resurser att 

genomföra omfattande manipulationer. De väljer med omsorg sina offer och riktar sig till länder 

där lagstiftningen kring matchfixning är relativt bristfällig eller i princip obefintlig. 

Verksamheten brukar beskrivas som ”high profit low risk” då matchfixning ger höga vinster 

till låg risk jämfört med annan kriminell verksamhet.147 

 

Det är främst de internationella matchfixarnätverken som varit initiativtagare i flertalet av de 

internationella fall av matchfixning som upptäckts under de senaste åren.148 Enligt åklagare vid 

RMK finns det inga direkta belägg för att internationella matchfixarnätverk manipulerat 

matchresultat i Sverige. Detta kan dock inte uteslutas med tanke på att internationella 

matchfixarnätverk figurerat i övriga Norden.149 

 

3.4 Sammanfattande kommentar  
Som framgår av ovan kan matchfixning förekomma i tre olika situationer där initiativtagarna 

skiljer sig åt. Matchfixning kan initieras av idrottsliga aktörer, externa aktörer och en 

kombination av dessa. Det handlar ofta om en konspiration mellan flera inblandande personer 

och uppläggen kan vara mycket komplexa.150 Gemensamt för situationerna är dock att 

uppläggen består av två parallella processer som är ömsesidigt beroende av varandra. Till att 

börja med sker en manipulation av matchen och parallellt sker en manipulation av spel-

marknaden. Enligt åklagare vid RMK behöver de personer som manipulerar matchen inte vara 

desamma som manipulerar spelmarknaden och vice versa men oftast har de någon slags 

anknytning till varandra.151  

 

 
 

                                                
146 Hill, 2013 s. 101.  
147 Abbott & Sheehan, 2013 s. 266.  
148 Peurala, 2013 s. 273.  
149 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Det har förekommit fall av matchfixning i bl.a. Danmark och 
Finland där initiativtagarna ingått i internationella matchfixarnätverk. Jfr. åsikt som framförs av Brå, 2015 s. 31.  
150 Se t.ex. Brå, 2015 s. 24 f. Se även Hill, 2013 s. 38 f.  
151 Intervju med  RMK, 2016-05-18.  
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4. Uppmärksammade fall av matchfixning 

4.1 Allmänt 
I detta avsnitt presenteras ett antal internationellt och nationellt uppmärksammade fall av 

matchfixning. Fallen kan inordnas under de tre typsituationer av matchfixning som presenterats 

i föregående kapitel. Inledningsvis redogörs för avgöranden där idrottsliga aktörer är 

initiativtagare. Vidare redovisas ett antal avgöranden där initiativtagarna är externa aktörer 

inom ramen för nationella och internationella matchfixarnätverk. På grund av bristen på 

svenska avgöranden152 presenteras ett antal utländska avgöranden för att illustrera de olika 

situationer inom vilka matchfixning kan förekomma.  

 

4.2 Situation A: En eller flera idrottsliga aktörer   

4.2.1 Middelfarts-fallet  
Ett fall där en idrottslig aktör var initiativtagare till matchfixning inträffade i Danmark under 

2015 då en lagtränare för danska fotbollsklubben Middelfarts i division 2 satsade pengar på 

egna matcher. Vid två tillfällen satsade han pengar på att laget skulle förlora och vid ytterligare 

16 tillfällen satsade han pengar på turneringar där Middelfarts deltog. Totalt fick tränaren 13 

500 danska kronor i spelvinster för de 18 spelinsatserna.153 Danska idrottsförbundets 

matchfixningsnämnd (DIF:s matchfixingnævn) fann att tränaren brutit mot idrottsförbundets 

matchfixningsreglemente. Tränaren blev avstängd från idrottslig verksamhet i 6 månader och 

fick betala böter på 25 000 danska kronor.154 

 

4.2.2 Gunnilse-fallet  
Ett bra exempel där flera idrottsliga aktörer är initiativtagare till matchfixning var det svenska 

s.k. Gunnilse-fallet. Nio spelare i Gunnilse IS i division 3 anmäldes till Svenska 

Fotbollförbundets Disciplinnämnd för inblandning i matchfixning i samband med en match 

mellan Gunnilse IS och Kärra IF den 14 augusti 2013. Gunnilse IS förlorade matchen med 2-4 

till Kärra IF.  Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd fann att fyra av de inblandade 

spelarna deltagit i manipulation av matchen. Övriga fem spelare friades.155 Beslutet 

överklagades till RIN som fastställde Disciplinnämndens avgörande. RIN konstaterade att det 

                                                
152 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se även Brå, 2015 s. 8. 
153 Hjortdal, 2016.  
154 Hjortdal, 2016. Se även DIF, Stop matchfixing - sanktioner 2016.  
155 RIN 823/13-14. 
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var ställt utom rimligt tvivel att en av spelarna varit initiativtagare till och den drivande kraften 

bakom matchfixningen. Spelaren påstod att han var utsatt för hot och att det var nödvändigt för 

hans säkerhet att Gunnilse IS förlorade matchen. Det var även ställt utom rimligt tvivel att de 

övriga tre spelarna under matchen genom sitt agerande på planen uppsåtligen medverkat till 

eller försökt att påverka resultatet i matchen. Samtliga spelare hade därmed brutit mot 

bestämmelserna i SvFF:s tävlingsbestämmelser 3 kap. 27 § 3 st. p. 1 (”Vadhållning på egen 

match” - den lydelse som gällde vid tiden för de påstådda förseelserna)156 och meddelades 

avstängning i 2 år resp. 1,5 år. Som Gunnilse-fallet visar kände sig den initiativtagande spelaren 

hotad av någon eller några utomstående personer. Detta friade dock inte de inblandade spelarna 

från ansvar för att medverka till att påverka matchresultatet.157  

 

4.3 Situation B: Nationella matchfixarnätverk  

4.3.1 Värnamofallet  
Denna situation kan illustreras med ett svenskt avgörande från 2015, det s.k. Värnamofallet. 

Inför en match i superettan mellan IFK Värnamo och GAIS på Gamla Ullevi den 13 september 

2013 kontaktade en före detta spelare i IFK Värnamo tre aktiva spelare i IFK Värnamo och 

föreslog dem att medverka till att laget skulle förlora matchen. Spelarna nekade att medverka 

och kort därefter blev de uppsökta av två okända män som erbjöd betalning och uttalade hot. 

IFK Värnamo förlorade mot GAIS med 2-0.158  

 

Den före detta spelaren åtalades i Jönköpings tingsrätt för grovt givande av muta enl. BrB 10 

kap. 5 b § genom att ha erbjudit en otillbörlig förmån i form av pengar för spelarnas medverkan. 

Tingsrätten friade dock den tilltalade med motiveringen att den tilltalade hade försökt förmå de 

tre spelarna att medverka vid en läggmatch mot GAIS men att det inte var bevisat, på det sätt 

som angavs i åtalet, att den tilltalade erbjudit spelarna en otillbörlig förmån i form av pengar 

för deras medverkan. Erbjudandet om betalning framfördes först vid det senare tillfället när de 

okända männen kontaktade spelarna. Det var heller inte bevisat att det funnits något samband 

mellan den tilltalades agerande gentemot spelarna och de okända männens erbjudande om 

betalning. Åtalet för grovt givande av muta ogillades.159 I hovrätten justerade åklagaren 

gärningsbeskrivningen till att omfatta även medverkan och medhjälp till grovt givande av muta. 

                                                
156 Se nuvarande 3 kap. 27 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser vari hänvisar till MFR.  
157 RIN 823/13-14. 
158 Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 3202-14 s. 2-4.  
159 Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 3202-14, tingsrättens dom i bilaga A, s. 4-6.  
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Liksom tingsrätten fann hovrätten att det inte var utrett att den tilltalade erbjudit spelarna 

betalning för sådan medverkan. Frågan i hovrätten var således ifall ett sådant samband förelegat 

mellan den tilltalade och de två okända männens kontakter med spelarna att den tilltalade kunde 

anses ha agerat gemensamt och i samförstånd med de två okända männen eller ha främjat deras 

agerande som medhjälpare. Hovrätten fann det styrkt att de två mötena med spelarna varit ett 

led i en samordnad aktion med syfte att IFK Värnamo skulle förlora matchen mot GAIS och att 

den tilltalade genom sitt val av spelare liksom sin förfrågan till spelarna fick anses ha främjat 

de okända männens erbjudande av muta. Den tilltalade kunde därmed dömas för medhjälp till 

givande av muta enligt BrB 10 kap. 5 b § och BrB 23 kap. 4 §. Brottet bedömdes inte som grovt 

då brottet inte var av särskilt farlig art. Påföljden blev villkorlig dom i förening med ett lindrigt 

bötesstraff.160  

 

4.3.2 Kristianstadfallet  
En liknande situation förekom i det andra svenska fallet av matchfixning som har lett till åtal, 

det s.k. Kristianstadfallet. Totalt åtalades sex personer för att på olika sätt ha påverkat 

matchresultat i tre matcher i division 1 hösten 2013 och våren 2014. Två personer erbjöd tre 

spelare i Kristianstad FF att medverka till att förlora en match mot Limhamn Bunkeflo den 7 

oktober 2013. Spelarna erbjöds en större summa pengar och gick med på att delta. Spelarna 

misslyckades med uppdraget och flera av de inblandade personerna förlorade stora summor 

pengar som satsats på spelmarknaden. På grund av den misslyckade manipuleringen blev 

spelarna på nytt uppsökta och hotade om att betala ut skadestånd samt att ställa upp på en ny 

läggmatch mellan Kristianstad FF och IS Halmia den 12 oktober 2013. Vid denna match 

misslyckades en av spelarna återigen med att manipulera matchen såsom var uppgjort. Detta 

ledde till att han blev uppsökt på nytt i syfte att manipulera ytterligare en match mellan 

Kristianstad FF och Norrby IF den 17 maj 2014. Denna gång lyckades spelaren genomföra 

manipulationen. Drygt ett år senare, i juni 2015, uppsöktes samma spelare på nytt vid två 

tillfällen av de två personer som tidigare tvingat spelaren till att medverka i matchen mot Norrby 

IF. Spelaren var då inte längre aktiv som fotbollsspelare och vid mötena uttalades bl.a. hot om 

att spelaren fortfarande var skyldig pengar. Strax efter dessa möten kontaktade spelaren polisen 

och berättade om samtliga ovanstående händelser. Spelaren erkände medverkan till 

manipuleringarna och berättade hur det hela gått till. 

 

                                                
160 Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 3202-14 s. 4-7.  
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I tingsrätten frikändes samtliga sex inblandade. Åtalet var uppbyggt kring de uppgifter som 

lämnats av den spelare som anmält händelserna till polisen. Därtill åberopades viss form av 

stödbevisning. Spelaren som anmält händelserna var inte enbart målsägande i målet utan även 

medtilltalad för tagande av muta. I domskälen konstaterade tingsrätten att den existerande 

stödbevisningen  var svag och mestadels av indicietyp. Dessutom menade rätten att spelarens 

ställning i målet komplicerat bevisvärderingen och att hans uppgifter inte var helt trovärdiga. 

Tingsrätten fann därför att enbart spelarens uppgifter inte kunde ligga till grund för en fällande 

dom.161  

 

Till skillnad från tingsrätten dömde hovrätten samtliga sex åtalade. Hovrätten konstaterade 

inledningsvis att spelarens berättelse var trovärdig och tillförlitlig då berättelsen innehöll 

moment som enligt praxis krävs för att en berättelse ska kunna läggas till grund för en fällande 

dom. I motsats till tingsrättens domskäl ansåg hovrätten att det inte krävdes stödbevisning för 

varje enskild åtalspunkt för att åtalet ska anses styrkt. Avgörande för hovrätten var istället om 

stödbevisningen vid en helhetsbedömning med tillräcklig styrka talade för att spelarens 

uppgifter var tillförlitliga. Hovrätten tog del av samma bevisning som i tingsrätten, därtill 

åberopade åklagaren viss ny skriftlig bevisning. Hovrätten konstaterade att den sammanlagda 

utredningen i målet gett stöd för de uppgifter som spelaren lämnat. Bland annat framhöll 

hovrätten att spelarens berättelse i väsentliga delar vunnit stöd av bevisning som spelaren inte 

kan ha haft kännedom om och att det därmed inte funnits möjlighet för spelaren att anpassa sin 

berättelse efter denna bevisning. Mot denna bakgrund ansåg hovrätten att spelarens berättelse 

var trovärdig och tillförlitlig samt att den vunnit sådant stöd av övrig utredning att den kunde 

läggas till grund för bedömningen av målet.162  

 

I hovrätten dömdes de tre fotbollsspelarna i Kristianstad FF till villkorlig dom respektive 

villkorlig dom och dagsböter för att ha tagit emot mutor enl. BrB 10 kap. 5 a §. Vid 

påföljdsbestämningen beaktade hovrätten att en av spelarna frivilligt angett sig själv för brott, 

enl. BrB 29 kap. 5 § 1 st. p. 5 och BrB 30 kap. 4 § varför påföljden stannade vid en villkorlig 

dom.163  

 

                                                
161 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 30 juni 2016, mål B 3004-15, tingsrättens dom i bilaga A,  
s. 34-36.  
162 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 30 juni 2016, mål B 3004-15 s. 20.  
163 Vid påföljdsbestämningen beaktade hovrätten att den tilltalade frivilligt angett sig själv för brott,  
enl. BrB 29 kap. 5 § 1 st. 5 och 30 kap. 4 §.  
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De tre övriga inblandade dömdes för ett flertal olika brott. En av de tilltalade dömdes för 

givande av muta enligt BrB 10 kap. 5 b §. De övriga två personerna dömdes för en rad olika 

brott. Bland annat dömdes de för olaga tvång BrB  4 kap. 4 § 1 st. vid två tillfällen, utpressning 

BrB 9 kap. 4  § 1 st. och försök till utpressning BrB 9 kap. 4 § 1 st., 9 kap. 11 § samt 23 kap. 1 

§. På grund av det höga straffvärdet liksom utpressningsbrottens artvärde bestämdes påföljden 

till fängelse i ett år respektive 1 år och 2 månader. Därutöver dömdes de till att betala 276 881 

kr till staten som förverkat värde av brott, vilket motsvarade vinsten från vadslagning på 

matchen den 12 oktober 2013. Den tredje personen dömdes till villkorlig dom och dagsböter.164  

 
4.3.3 Follo & Asker  
År 2015 meddelades Norges första dom i matchfixning där upplägget för övrigt hade vissa 

likheter med de svenska fallen. Fem spelare från två olika fotbollslag inom norsk division 2 

åtalades för att tillsammans med två andra personer ha manipulerat två matcher under 2012. 

Matcherna spelades samma dag, 24 juni, och båda lagen förlorade. Strax före matcherna hade 

fyra av spelarna besökt en av spelarnas kontakter i Sverige. Denne erbjöd spelarna mutor upp 

till totalt 200 000 norska kronor för att på olika sätt bidra till att de båda matcherna skulle sluta 

i förlust för de två inblandade lagen. Vid dagen för matcherna, den 24 juni, begav sig den 

svenska kontakten till Norge för att möta upp en norsk kontakt och för att satsa ett belopp om 

totalt 79 500 norska kronor på de manipulerade resultaten. Insatserna gjordes på Norsk Tipping 

via den norska kontaktens spelkonto. Matcherna slutade i förlust för de båda lagen och 

genererade en vinst om 340 000 norska kronor.165 

 

Oslo tingsrätt fann att det var ställt utom rimligt tvivel att tre av spelarna mottagit mutor om ca 

50 000 norska kronor per person. Spelarna dömdes till 8 resp. 6 månaders fängelse för tagande 

av muta och medhjälp till grovt bedrägeri. Övriga två inblandade personer dömdes till 1 år och 

6 månaders fängelse respektive böter för grovt givande av muta, grovt bedrägeri samt 

narkotikabrott av normalgraden. Därtill beslutade tingsrätten att vinsterna om 90 000 resp. 340 

000 norska kronor skulle förverkas.166 

 

                                                
164 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 30 juni 2016, mål B 3004-15 s. 20-23. Den tredje personen som 
dömdes för givande av muta enl. BrB 10 kap. 5 b § var tidigare dömd i Värnamofallet. Påföljden från domen i 
Värnamofallet fick därmed omfatta även det nya brottet i detta mål.  
165 Oslo tingrett, dom den 29 april 2015, mål 14-162223MED-OTIR/08 s. 6-8.  
166 Oslo tingrett, dom den 29 april 2015, mål 14-162223MED-OTIR/08 s. 22-25.  
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4.4 Situation C: Internationella matchfixarnätverk  

4.4.1 Bochum-fallet  
Ett av de mest uppmärksammade fallen av matchfixning upptäcktes i Bochum i Tyskland 2010, 

det s.k. Bochum-fallet. I samband med att tysk polis avlyssnat ett kriminellt nätverk avslöjades 

en världsomfattande organisation av kriminella aktörer som ägnade sig åt att manipulera 

fotbollsmatcher och spelmarknader.167 Detta var början på den utredning som kom att avslöja 

den största matchfixningsskandal som hittills drabbat Europa, mer känt som operation VETO 

som pågick mellan 2011-2013.168  

 

År 2011 i Bochum i Tyskland väcktes åtal mot sex personer, ett flertal tysk-kroatiska 

medborgare, för att ha deltagit i manipuleringen av cirka 47 fotbollsmatcher runt om i Europa 

åren 2008-2009.169 Här ingick även två Champions League-matcher samt en VM-kvalmatch 

mellan Finland och Liechtenstein inför VM 2010.170 En av de sex åtalade var den tysk-kroatiske 

medborgaren Ante Sapina som var ledare för det s.k. ”The Sapina Gang”. Detta kriminella 

nätverk ingick som en del av den världsomfattande organisation av kriminella aktörer som kom 

att upptäckas i samband med operation Veto. Redan 2005 dömdes Sapina till 3 års fängelse för 

att ha mutat en domare att manipulera matcher inom Tysklands andra division i fotboll (2. 

Bundesliga). Fallet är känt som Bundesligaskandalen.171 

 

Under rättegången 2011 erkände Sapina att han deltagit i manipuleringen av minst 20 fotbolls-

matcher, däribland en VM-kvalmatch mellan Finland och Liechtenstein 2009. Inför denna 

fotbollsmatch hade Sapina sökt upp domaren och mutat denne att se till att två mål gjordes i 

andra halvlek. Domaren gick med på detta mot ett belopp om 40 000 euro. Med hjälp av en 

felaktigt dömd straff till Finland i andra halvlek blev resultatet i matchen 1-1.172 Ytterligare en 

domare i en UEFA-kuppmatch mellan FC Basel och CSKA Sofia i UEFA mutades för att se 

till att två mål gjordes i andra halvlek. Även här fick domaren 40 000 euro.173  

 

                                                
167 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267. Se även Kelso, 2013.  
168 Europol, 2013. Se även Kelso, 2013.  
169 Millward, 2011.  
170 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267. Se även Kelso 2013.  
171 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267. Se även Harding, 2005.  
172 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267. 
173 Millward, 2011.  
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Med hjälp av finansiärer i bland annat Singapore kunde spelare, domare och andra personer 

med stort inflytande inom fotbollen mutas med upp till 100 000 euro per match i syfte att 

manipulera matchhändelser eller för att dela med sig av värdefull information.174 Parallellt 

satsades miljontals euro på den asiatiska spelmarknaden där vinsterna gjordes vita genom 

penningtvätt och sedan kunde skickas tillbaka till bankkonton i Europa.175 Totalt gjordes en 

vinst på ca 8 miljoner euro varav 2 miljoner euro gick till mutor.176   

 

Tillvägagångssätten var avancerade och varierade. Sapina och hans kumpaner inriktade sig 

främst på fotbollslag och fotbollsmatcher utanför Tyskland där spelarna var dåligt betalda och 

korrumperade.177 Bland annat tog Sapina över ett belgisk fotbollslag i division 2. I laget ingick 

ett flertal korrupta spelare som hade ett utvecklat spelberoende med stora skulder som följd 

vilket ledningen utnyttjade i utpressningssyfte.178 

 

Sapina inriktade sig inte på att manipulera matchresultat utan istället på enskilda händelser 

under matchen, exempelvis hur många mål som skulle göras på övertid.179 Hundratals euro 

satsades på händelser under själva matchen, s.k live-betting.180 Ett poängsystem användes för 

att kunna analysera sannolikheten för att manipulationen skulle lyckas. Man inriktade sig främst 

på fotbollsmatcher med låg bevakningsgrad och där stora summor kunde satsas på den asiatiska 

spelmarknaden utan risk för upptäckt.181 Sapina dömdes till fem och ett halvt års fängelse för 

bedrägeri och försök till bedrägeri på samtliga åtalspunkter. Övriga tilltalade dömdes också på 

ett flertal åtalspunkter för bedrägeri.182 

 

4.4.2 Perumal-fallet  
I Finland har det även förekommit fall av matchfixning med kopplingar till asiatiska 

spelsyndikat. 2011 arresterades en singaporiansk affärsman vid namn Wilson Raj Perumal 

(Perumal) för att ha manipulerat ett flertal matcher inom Tipsligan (Veikkausliga), Finlands 

högsta fotbollsserie för herrar. Det visade sig att Perumal även hade kopplingar till den stora 

                                                
174 Millward, 2011.   
175 Millward, 2011.  
176 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267. Se även Europol, 2013.  
177 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267. 
178 Matic, 2011.  
179 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267. 
180 Millward, 2011.  
181 Abbott & Sheehan, 2013 s. 267.  
182 Kelso, 2013.  
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matchfixningsskandal som upptäcktes i samband med operation VETO. Spelarna hade erbjudits 

summor i storleksordningen 1 000-40 000 euro per spelare för att säkra att laget skulle förlora 

flertalet matcher eller för att uppnå specifika matchresultat. Samtidigt satsades stora summor 

på den asiatiska spelmarknaden. I de fall spelarna inte lyckades att genomföra uppdragen var 

de tvungna att betala tillbaka mutorna till Perumal. Han erkände under rättegången att han 

ingick i ett större kriminellt nätverk med kopplingar till den asiatiska spelmarknaden som 

manipulerat flertalet fotbollsmatcher världen över. Perumal dömdes i hovrätten till två års 

fängelse för att ha mutat fem spelare i ett fotbollslag inom division 1. Spelarna dömdes i sin tur 

till villkorlig dom för att ha mottagit mutor och avstängdes i två år från fotbollsspelande.183 

 

Perumal var också inblandad i ett annat fall där en tidigare lagkapten och styrelseordförande i 

finska fotbollsklubben Tempere United åtalades för penningtvätt. Klubben hade mycket dålig 

ekonomi och hade genom ett samarbetsavtal med ett singaporianskt företag lett av Perumal 

mottagit en summa om 300 000 euro. Trots att de tilltalade inte kunde ge någon rimlig 

förklaring till varför de mottagit pengarna valde tingsrätten att fria samtliga inblandade.184  

 
4.4.3 Hvidovre-fallet  
Det har även förekommit fall av matchfixning i Danmark som haft kopplingar till asiatiska 

spelsyndikat. Det första fallet av matchfixning i professionell dansk fotboll blev föremål för 

rättslig prövning under 2015. Två personer åtalades för att tillsammans med fyra dåvarande 

spelare i Hvidovre IF ha manipulerat och spelat på matchresultat i två matcher som Hvidovre 

IF spelade under 2010. Fotbollsklubben tillhörde vid tillfället division 1 i dansk fotboll och 

spelvinsterna uppgick till ca 900 000 danska kronor. En av de tilltalade, även kallad MT, 

åtalades för grovt bedrägeri då han spelat på de manipulerade resultaten men även informerat 

ett filippinskt spelsyndikat i Macau om vad resultatet i den ena matchen skulle bli. 

Spelsyndikatet ska i sin tur ha satsat 2-3 miljoner danska kronor på den asiatiska 

spelmarknaden. MT dömdes av tingsrätten till ett års villkorlig dom och samhällstjänst för grovt 

bedrägeri. Den andra tilltalade åtalades för bedrägeri av normalgraden då denne satsat pengar 

på en av matcherna till ett belopp om 10 000 danska kronor. Tingsrätten friade dock den 

tilltalade med hänvisning till bristande bevisning. Domen är numera överklagad till hovrätten 

och meddelas senare under 2016.185  

                                                
183 Peurala, 2013 s. 280.  
184 Peurala, 2013 s. 280. Se även Capstick 2011.  
185 Københavns Byret, 2015.  
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givande av muta, bestickning i BrB 17 kap. och om tagande av muta, mutbrott i BrB 20 kap. 

placerades i BrB 10 kap. 5 a-b §§. Därtill tillkom tre nya straffbestämmelser i form av grovt 

tagande och givande av muta, BrB 10 kap. 5 c §, handel med inflytande BrB 10 kap. 5 d § och 

vårdslös finansiering av mutbrott BrB 10 kap. 5 e §.193 

 

I bestämmelsen rörande tagande av muta i BrB 10 kap. 5 a § utvidgades mutansvaret till att 

omfatta var och en som är arbetstagare eller som utövar uppdrag, utan den inskränkning som 

tidigare gällt i fråga om uppdragstagare. Genom ett tillägg av en andra mening i bestämmelsens 

första stycke utvidgades mutansvaret vidare till att omfatta den som är deltagare eller funktionär 

i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning BrB 10 kap. 5 a § 2 men. På 

motsvarande sätt ändrades bestämmelsen om givande av muta i BrB 10 kap. 5 b §.194  

 

Syftet med det nya straffansvaret enligt andra meningen i BrB 10 kap. 5 a § 1 st. var att skydda 

integriteten hos de system för kommersiell vadhållning som tillåts i anslutning till tävlingar och 

som omsätter mycket stora belopp.195 Som skäl till reformen anfördes i förarbetena ett utökat 

skydd mot korruptionshandlingar inom kommersiell idrott. Detta mot bakgrund av det i 

uppmärksammade fall utomlands framkommit att tävlingsdeltagare tagit emot mutor för att inte 

göra sitt bästa i syfte att skapa vinster på spelmarknaden. Med hänsyn till utvecklingen på 

spelmarknaden och de höga belopp det rör sig om fanns det enligt mutbrottsutredningens 

mening risk för att sådan brottslighet även kunde bli vanlig i Sverige.196 Idrottsrörelsens 

sanktioner i förhållande till den som tar emot en otillbörlig förmån  t.ex. böter eller avstängning 

ansågs inte heller vara tillräckliga för att avhålla idrottsliga aktörer från att ta emot otillbörliga 

förmåner i syfte att påverka ett idrottsresultat. I förhållande till externa aktörer ansågs 

sanktionerna vara helt utan verkan.197  

 

5.2.2 Mutbrottens konstruktion  
Brottstyperna tagande och givande av muta är spegelvända då ansvaret för givande av muta 

spegelvänt anknyter till bestämmelsen om tagande av muta.198 Både tagande och givande av 

muta är uppsåtliga brott som kräver någon form av uppsåt - avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt eller 

                                                
193 Cars, 2012 s. 22. Se även Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 348.  
194 Prop. 2011/12:79 s. 18, 45. Se även SOU 2010:38 s. 164. 
195 Prop. 2011/12:79 s. 18, 29. Se även SOU 2010:38 s. 164.  
196 SOU 2010:38 s. 164.  
197 Prop. 2011/12:79 s. 18, 29. 
198 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 349.  
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likgiltighetsuppsåt - i förhållande till brottens objektiva rekvisit.199 För att en gärning ska vara 

straffbar som givande eller tagande av muta uppställs tre huvudsakliga rekvisit. För det första 

måste mottagaren ha en särskild ställning (personkretsen) och en förmån ha mottagits och 

lämnats eller begärts eller erbjudits. Nästa steg i bedömningen blir att pröva ifall förmånen 

givits eller mottagits för mottagarens utövning av sina uppgifter (tjänsteutövning). Föreligger 

ingen annan orsak till förmånen t.ex. vänskap eller släktskap - blir nästa steg att avgöra om 

förmånen är otillbörlig.200 Straffansvar för givande av muta förutsätter inte att motparten kan 

straffas för tagande av muta och vice versa.201 

 

5.2.2.1 Personkretsen  

Brottstypen tagande av muta, BrB 10 kap. 5 a § har försetts med specialsubjekt då det enbart är 

vissa personkategorier som omfattas av bestämmelsen. Enligt bestämmelsens första stycke 

första meningen kan arbetstagare och uppdragstagare göra sig skyldiga till tagande av muta. 

Med arbetstagare avses den som omfattas av det civilrättsliga arbetstagarbegreppet202 och med 

uppdragstagare omfattas alla som fullgör materiella eller immateriella uppdrag.203 

Bestämmelsen tar sikte på personer som har en huvudman i förhållande till vilken en 

förtroenderelation råder och inbegriper svenska arbets- och uppdragstagare men även utländska 

arbets- och uppdragstagare inom såväl den offentliga som den privata sektorn.204  

 

Enligt bestämmelsens första stycke andra mening omfattas det straffbara området numera även 

av deltagare och funktionärer i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. 

Med deltagare och funktionärer avses personer som kan utöva ett direkt inflytande över 

tävlingens utgång och förlopp.205 Deltagare är den som själv är tävlande, individuellt eller i 

grupp. Till kategorin funktionärer hör domare, jurymedlemmar och andra som ensamma eller 

tillsammans med en begränsad krets har ett bestämmande inflytande över bedömningen och 

rangordningen av prestationerna. Därutöver omfattas personer som i omedelbar anslutning till 

tävlingen har i uppgift att utföra obligatorisk besiktning eller medicinsk undersökning och vars 

resultat avgör om deltagande i tävlingen alls får ske. Därtill inkluderas personer som utövar 

                                                
199 Berggren m.fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a-b §§, avsnitt 6.  
200 Cars, 2012 s. 29.  
201 Cars, 2012 s. 27 f.  
202 Prop. 2011/12:79 s. 43. Se även Cars, 2012 s. 33 och Berggren m fl., 2016,  
kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 1.  
203 Prop. 2011/12:79 s. 28. Se även SOU 2010:38 s. 164 och Cars, 2012 s. 33.  
204 Cars, 2012 s. 35.  
205 Prop. 2011/12:79 s. 29.  
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ledning över det sätt på vilket deltagaren eller deltagarna utför sina prestationer, t.ex. en 

lagledare för ett fotbollslag.206 Med tävling avses alla slags evenemang som innefattar att 

prestationer mäts mot varandra, t.ex. en idrottstävling i form av en fotbollsmatch.207 Med 

vadhållning avses pengar som satsas på utfallet av en viss händelse och har samma innebörd 

som i lotterilagen 3 §. En vadhållning är allmänt anordnad om den är öppen för allmänheten 

och bedrivs med tillstånd av myndighet. Definitionen innefattar även illegal vadhållning men 

inte legal vadhållning som inte är öppen för allmänheten. Bestämmelsen avser spelbolag som 

getts tillstånd enligt lotterilagen att erbjuda vadhållning i Sverige.208 Straffansvaret omfattar 

även tävlingar med vadhållning som anordnas av andra aktörer, t.ex. utländska företag som 

bedriver verksamhet över internet.209 

 

Det nya straffansvaret enligt andra meningen gäller oavsett om deltagaren eller funktionären i 

en tävling är arbetstagare- eller uppdragstagare eller saknar en huvudman i förhållande till 

vilken en förtroenderelation råder.210 Exempelvis omfattas den situationen där en icke anställd 

fotbollsspelare till skada för fotbollsklubbens anseende tar en muta för att inte göra sitt bästa i 

matchen som är föremål för kommersiell vadhållning.211 I de fall deltagaren eller funktionären 

är att anse som arbets- eller uppdragstagare blir straffansvar aktuellt redan enligt huvudfallet i 

första stycket första meningen.212 Exempelvis i de fall fotbollsspelaren har spelarkontrakt med 

en fotbollsklubb.213 

 

Straffansvar enligt första och andra meningen gäller inte bara den som vid brottets begående 

innehar en anställning eller ett uppdrag. Straffansvar inträder även för den som sedan han begått 

brottet får en sådan syssla eller som begår brottet efter det att han slutat en sådan syssla. 

Detsamma gäller även i det fall då förmånen tillfaller någon annan än den person som omfattas 

enligt personkretsen för tagande av muta.214 

 

                                                
206 Prop. 2011/12:79 s. 45. Se även Berggren m fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 5.  
207 Prop. 2011/12:79 s. 45. Se även Cars, 2012 s. 37.  
208 Prop. 2011/12:79 s. 45 och 75. Se även Berggren m.fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 5.  
209 SOU 2010:38 s. 237. Som lotterilagen är utformad idag finns det inte något förbud mot oreglerade spelbolag  
(utländska spelbolag) att verka i Sverige och därmed ska även dessa omfattas av begreppet vadhållning. 
210 Prop. 2011/12:79 s. 29 samt 75. Se även Cars, 2012 s. 37.  
211 Berggren m.fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 5.  
212 Prop. 2011/12:79 s. 29. Se även Cars, 2012 s. 27 samt 37. Se Berggren m.fl., 2016, kommentaren till BrB 10 
kap. 5 a §, avsnitt 5.   
213 Intervju med  RMK, 2016-05-18.   
214 Jfr. lydelse i BrB 10 kap. 5 a § st. 2. Se även Cars, 2012 s. 35 samt Berggren m.fl., 2016, kommentaren till BrB 
10 kap. 5 a §, avsnitt 2.   
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Kretsen av personer som kan omfattas av tagande av muta är relevant även för bedömningen 

av vad som kan utgöra givande av muta enl. BrB 10 kap. 5 b § då mottagarens ställning är 

avgörande för transaktionens straffbarhet. Brottet givande av muta har inte försetts med något 

specialsubjekt och således kan vem som helst göra sig skyldig till detta brott, förutsatt att 

mottagaren är underkastad mutansvar.215  

 

5.2.2.2 Handlingen  

Bestämmelserna om givande och tagande av muta förutsätter vidare att en kontakt föreligger 

mellan två eller flera personer inom den ovan nämnda personkretsen.216 För givande av muta 

krävs att en förmån lämnas, utlovas eller erbjuds och för tagande av muta gäller omvänt att 

någon inom den relevanta personkretsen tar emot, godtar ett löfte om eller begär sådan 

förmån.217 Det krävs inte att en fullbordad transaktion föreligger utan straffbarheten kan inträda 

redan på försöksstadiet. Exempelvis är brottet givande av muta fullbordat redan då någon 

erbjuder annan en förmån, trots att den avsedda mottagaren inte accepterat eller mottagit 

erbjudandet.218  

 
5.2.2.3 För tjänsteutövningen 

Utmärkande för mutbrotten är att syftet med förmånen är att påverka mottagarens 

tjänsteutövning genom att förmå mottagaren att fatta ett beslut eller att vidta eller underlåta en 

viss åtgärd.219 För tagande och givande krävs att förmånen lämnas för utövningen av 

anställningen eller uppdraget eller för fullgörande av uppgifter vid tävlingen 

(tjänsteutövning).220 Det måste således finnas ett samband mellan den aktuella förmånen och 

personens tjänsteutövning.221 Enligt förarbetena till reformen ska förmånen ytterst kunna sättas 

i samband med något som är att hänföra till den verksamhet som arbets- eller uppdragstagarens 

huvudman bedriver.222  

 

                                                
215 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 356. Se även Cars, 2012 s. 44 samt  
Berggren m fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 b §, avsnitt 1.  
216 Cars, 2012 s. 52.  
217 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 354.  
218 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 355 samt Cars, 2012 s. 52.  
219 Prop. 2011/12:79 s. 43. 
220 Prop. 2011/12:79 s. 29. Se Berggren m fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 4 och Cars, 2012 
s. 68.  
221 Prop. 2011/12:79 s. 43. Se även Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 359 samt Cars, 2012 s. 68.  
222 Prop. 2011/12:79 s. 43.  
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Straffansvar kan uteslutas i de situationer där det inte finns något samband med anställningen 

eller uppdraget. Vidare kan straffansvar uteslutas i det fall då det vid sidan av ett sådant 

samband föreligger ett annat samband mellan kontrahenterna t.ex. en vänskapsrelation.223 För 

det fall det föreligger flera samband mellan givaren och mottagaren av förmånen, både ett 

tjänstesamband och ett vänskapsförhållande, ska en bedömning göras i det konkreta fallet av 

vilket samband som varit styrande för förmånens lämnande.224  

 

Det behöver inte bevisas att förmånen haft någon effekt på mottagarens tjänsteutövning eller 

att den uttryckligen eller underförstått avser ett pliktstridigt handlingssätt från mottagarens 

sida.225 Exempelvis att en fotbollsspelare pga. förmånen manipulerar ett tävlingsresultat i en 

fotbollsmatch så att motståndaren vinner. Straffansvar inträder även om mottagarens agerande 

eller avsedda handlande i det enskilda fallet inte skadar huvudmannens intressen.226  

 

5.2.2.4 Otillbörlighetsbedömningen  

För att en förmån ska vara straffbar krävs att den är att anse som otillbörlig.227 Vad som är att 

bedöma som en otillbörlig förmån bör avgöras på ett likartat sätt för brotten tagande och 

givande av muta.228 Enligt förarbetena till 2012 års reform sägs att ”varje transaktion som 

objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som 

en belöning för hur uppgifter utförs” är att anse som otillbörlig.229 Det är således fråga om ifall 

avsikten med förmånen är att en pliktstridig handling ska företas eller om förmånen lämnas som 

en belöning för en sådan åtgärd.230  

 

I och med att det är svårt att bevisa att någon handlat pliktstridigt räcker det för straffansvar att 

man kan konstatera att förmånen är otillbörlig. På så vis presumeras att förmånen påverkar eller 

kan påverka mottagarens tjänsteutövning.231 Vad som är att anse som otillbörligt ska göras med 

beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.232 Exempelvis utgör överlämnande 

                                                
223 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 359 f. Se även Cars, 2012 s. 74 f. och prop. 2011/12:79 s. 43. 
224 Se Berggren m fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 4.  
225 Cars, 2012 s. 68 samt 72. Se även SOU 2010:38 s. 165 och prop. 2011/12:79 s. 42. Jfr. Berggren m fl.,  
2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 4.  
226 Cars, 2012 s. 72. Jfr. prop. 2011/12:79 s. 43.  
227 Cars, 2012 s. 83. Se även SOU 2010:38 s. 157. 
228 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 349. 
229 Prop. 2011/12:79 s. 43. Se även Cars, 2012 s. 84 samt Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 350.   
230 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 350.  
231 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 350. 
232 Berggren m.fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 3. Se även prop. 2011/12:79 s. 43.   
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av kontanter eller andra gåvor som innebär en klar förmögenhetsöverföring för mottagaren i 

regel en otillbörlig förmån.233 Det går inte att uppställa någon absolut värdegräns för vad som 

är att anse som otillbörligt utan en bedömning får ske i det enskilda fallet.234  

 

Otillbörlighetshetsbedömnigen har i stort sett motsvarande tillämpning vid förmåner som ges i 

samband med tävlingar. Som ett exempel på otillbörlig påverkan nämns i förarbetena det fallet 

att någon ger pengar till en målvakt för att denne ska släppa in mål och därmed bidra till att det 

egna laget förlorar matchen. Det kan däremot inte anses utgöra en otillbörlig påverkan att utlova 

prispengar för att stärka målvaktens motivation att göra en bättre insats eller belöna ett bra 

resultat.235 Det krävs inte att förmånen faktiskt påverkat, utan själva risken för påverkan är 

tillräcklig.236 För straffansvar räcker således att förmånen rent objektivt innebär risk för att 

utgången av tävlingen påverkas på ett avvikande sätt, t.ex. genom att reglerna i matchen inte 

tillämpas korrekt.237 

  

5.2.3.5 Grova brott 

I BrB 10 kap. 5 c § finns en särskild bestämmelse om grova fall av tagande och givande av 

muta. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska en helhetsbedömning göras av samtliga 

relevanta omständigheter. I bestämmelsen anges emellertid att man särskilt ska beakta om 

gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett 

betydande värde eller ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning 

eller annars varit av särskilt farlig art.238 I förarbetena till bestämmelsen anges som exempel på 

brott av särskilt farlig art att gärningsmannen tillfogat den vars verksamhet drabbas av mutan 

en synnerligen kännbar eller förtroendemässig skada.239 Exempelvis kan ett brott anses som 

grovt i de fall en fotbollsklubb till följd av brottet utsatts för en betydande ekonomisk risk för 

förlust av sponsor- och publikintäkter eller att spelmarknaden, spelbolagen och idrotten 

generellt utsatts för misstro.240 

                                                
233 Prop. 2011/12:79 s. 43 f. Se även Cars, 2012 s. 87 samt SOU 1974:37 s. 144.  
234 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 350. Se även Cars, 2012 s. 84 samt SOU 1974:37 s. 112.  
235 Prop. 2011/12:79 s. 75, 29 och 43 f. Se även SOU 2010:38 s. 165 samt s. 237.  
236 Se Berggren m fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 a §, avsnitt 3.  
237 Cars, 2012 s. 27. Se även SOU 2010:38 s. 164.  
238 Prop. 2011/12:79 s. 47. Se även Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 361 och Cars, 2012 s. 28 samt 
Berggren m fl., 2016, kommentaren till BrB 10 kap. 5 c §.  
239 Prop. 2011/12:79 s. 47. Se även Berggren m fl., 2016, kommentaren till 10 kap. 5 c § samt Jareborg, Friberg, 
Asp & Ulväng, 2015 s. 361. 
240 Jfr. hovrätternas resonemang kring brott av särskilt farlig art i Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 
3202-14 s. 6 och i Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 30 juni 2016, mål B 3004-15 s. 21.  
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5.2.3 Mutbrott och matchfixning  
I de fall det kan misstänkas att en eller flera inblandade personer erbjuder eller tar emot en 

otillbörlig förmån för att påverka ett idrottsresultat kan straffansvar för tagande och givande av 

muta bli aktuellt enligt BrB 10 kap. 5 a-c §§.241 Enligt BrB 10 kap. 5 a § 1 st. 1 men. omfattas 

exempelvis fotbollsspelare som är att anse som anställda eller uppdragstagare. Exempelvis 

tillämpades  BrB 10 kap. 5 a § 1st. 1 men. i Kristianstadfallet då fotbollsspelarna tagit emot 

pengar i syfte att manipulera matcher. Samtliga spelare var vid tidpunkten anställda vid 

Kristianstad FF.242 Numera kan även deltagare och funktionärer vid tävlingar som är föremål 

för kommersiell vadhållning omfattas av straffansvar enl. BrB 10 kap. 5 a § 1 st. 2 men. På så 

vis omfattas även fotbollsspelare som inte är att anse som anställda eller uppdragstagare. Detta 

förutsätter som tidigare nämnts att matchen är föremål för kommersiell vadhållning. I annat fall 

omfattas situationen inte av straffansvar vilket var lagstiftarens uttryckliga vilja.243 Personer 

som erbjuder otillbörliga förmåner kan i sin tur bli föremål för straffansvar enl. BrB 10 kap. 5 

b § under förutsättning att fotbollsspelarna är underkastad mutansvar enl. BrB 10 kap. 5 a §. 

Därmed omfattar bestämmelsen både externa och idrottsliga aktörer som erbjuder spelare 

otillbörliga förmåner. I Kristianstadfallet dömdes både externa och idrottsliga aktörer för att ha 

erbjudit fotbollsspelare pengar för att manipulera matcher i syfte att skapa oberättigade vinster 

på spelmarknaden.244  

 

Trots att reglerna om tagande och givande av muta har tillämpats i både Värnamofallet och 

Kristianstadfallet är det svårt att med säkert säga hur rekvisiten förhåller sig till situationer av 

matchfixning. Det krävs mer praxis på området för att kunna dra några välgrundade slutsatser. 

I nuläget finns den främsta vägledningen i förarbetsuttalandena som redogjorts för i föregående 

avsnitt.245  

 

 

                                                
241 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se även Brå, 2015 s. 109. 
242 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se även Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom  
den 30 juni 2016, mål B 3004-15, bilaga A, s. 9.  
243 Prop. 2011/12:79 s. 18.  
244 Se om Kristitanstadfallet i avsnitt 4.3.2.  
245 Vid intervju med  RMK, 2016-05-18 framfördes åsikten om att rekvisiten är komplexa i förhållande 
till matchfixning, framförallt vad angår rekvisitet om otillbörlighet. Åklagarna stödjer sig i huvudsak på 
förarbetsuttalanden.  
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matchhändelse är manipulerad. Man har konstaterat att rättsläget är oklart. Exempelvis anförs 

tillämpningssvårigheter rörande rekvisitet angående vilseledande i bedrägeribestämmelsen vid 

situationer av matchfixning. Med anledning av detta är i nuläget flertalet av åklagarna vid 

kammaren av den uppfattningen att det saknas juridiskt stöd för att inleda förundersökningar 

angående bedrägeri i situationer av matchfixning. Detta är dock RMK:s självständiga 

uppfattning och Åklagarmyndigheten har i sin helhet ännu inte uttalat någon uppfattning i 

frågan.251 För att enklare förstå de skäl som åklagarna anför presenteras inledningsvis rekvisiten 

till klassiskt bedrägeri enligt BrB 9 kap. 1 § 1 st. Därefter analyseras hur rekvisiten förhåller sig 

till matchfixning (manipulation av spelmarknaden) med fokus på rekvisitet rörande 

vilseledande.  

 

5.3.2 Bedrägeribrottets konstruktion  
Bedrägeri är ett uppsåtligt brott som kräver att de objektiva rekvisiten täcks av 

gärningsmannens uppsåt.252 För bedrägeriansvar enl. BrB 9 kap. 1 § 1 st.  krävs att någon (A) 

genom vilseledande förmår annan (B) till en disposition som innebär 

förmögenhetsöverföring.253 Det krävs att det föreligger kausalitet mellan A:s gärning och B:s 

disposition.254 Kravet på kausalitet kan dock sägas vara dubbelt då det krävs att A:s gärning 

(dvs. handling eller underlåtenhet) är kausal i förhållande till B:s villfarelse (felaktiga tro)255 

och att B:s villfarelse är kausal i förhållande till dispositionen.256 Svårigheten gäller dock - i 

fråga om matchfixning - att avgöra ifall det första kravet på kausalitet är uppfyllt, dvs. kravet 

på vilseledande.257 

 

För att ett vilseledande ska föreligga krävs att A uppväcker en villfarelse hos B. Ett vilseledande 

kan också föreligga i det fall att A förstärker en redan existerande villfarelse hos B så att den 

blir handlingsmotiverande eller i de fall att A orsakar att B:s villfarelse består vid tidpunkten 

för dispositionen, s.k. vidmakthållande.258 När man talar om att A påverkat B:s villfarelse avses 

härmed att A uppväckt, förstärkt eller vidmakthållit B:s villfarelse. Detta kan ske genom 

                                                
251 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Beslutet som åklagarna kommit fram till är inte sanktionerat  
av riksåklagaren men han är kontinuerligt underrättad om vad åklagarna gör och om deras tankegångar. 
252 Berggren m.fl., 2016, kommentar till BrB 9 kap. 1 §, avsnitt 4. Se även prop. 2006/07:80 s. 31.  
253 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 220. Se även Berggren m fl., 2016, kommentar till BrB 9 kap. 1 §, 
avsnitt 1-3.  
254 Asp, 2002 s. 26. Se även prop. 2006/07:80 s. 31.  
255 Asp, 2002 s. 26.  
256 Asp, 2002 s. 26. Se även Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 220 och s. 228.  
257 Intervju med  RMK, 2016-05-18.   
258 Asp, 2002 s. 27. Se även prop. 2006/07:80 s. 61.  
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handling eller underlåtenhet, såväl direkt som indirekt. A:s påverkan på B:s villfarelse ska ske  

genom B:s medvetande, dvs. A ska på något sätt förmedla ett budskap till B som påverkar 

dennes uppfattning om sakernas tillstånd (psykisk påverkan/orsakande).259 Ett vilseledande 

genom handling kan bestå i att A gör eller säger något som indicerar något och som därigenom 

vilseleder B.260 För att A ska kunna påverka B:s villfarelse genom underlåtenhet krävs att B har 

någon form av förväntan på att A faktiskt ska göra precis det som han underlåter att göra. Först 

då uppfattas det förhållandet att A inte gör detta något som en underlåtenhet. Det uppställs inga 

krav på att B:s förväntan ska vara rationellt grundad utan det räcker att B tror sig ha skäl att 

förvänta sig ett handlande av A.261  

 

Mot denna bakgrund ska den vilseledde B befinna sig i en situation där han eller hon fått 

tillräckliga skäl för att vidta en medveten handling eller underlåtenhet (disposition) som innebär 

förmögenhetsöverföring.262 Som uttryckligen framgår av lagtexten kan den vilseleddes 

disposition bestå i vilken handling eller underlåtenhet som helst och som innebär 

förmögenhetsöverföring.263 Förmögenhetsöverföringen ska innebära en vinning för A och 

skada för B som ska följa direkt av dispositionen.264 Redan när det föreligger en beaktansvärd 

fara för slutlig förlust respektive vinning anses kravet på förmögenhetsöverföring vara 

uppfyllt.265 

 
5.3.3 Bedrägeri och matchfixning  
I en matchfixningssituation satsar någon (A) pengar på ett matchresultat eller en matchhändelse 

hos ett spelbolag (B). Detta kan ske på två sätt, antingen online via ett spelkonto hos spelbolaget 

eller via ett spelombud i t.ex. en tobaksaffär. A känner till (tros känna till) att matchen är 

manipulerad men underlåter att upplysa B om detta i samband med att A ingår vadhållning. För 

bedrägeriansvar enl. BrB 9 kap. 1 § 1 st. krävs att B utgör en fysisk person.266 Spelbolaget i sig 

är en juridisk person och kan således inte vilseledas i bedrägeribestämmelsens mening. Däremot 

kan en eventuell företrädare för spelbolaget bli vilseledd. Potentiella bedrägerisubjekt kan 

enligt RMK:s mening utgöra t.ex. spelombud i tobaksaffärer som tar emot 

                                                
259 Asp, 2002 s. 26. Se även Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 220 samt prop. 2006/07:80 s. 31, 61. 
260 Asp, 2002 s. 28.  Se även Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 220. 
261 Asp, 2002 s. 28. Se även Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 224 f. samt prop. 2006/07:80 s. 61 f.  
262 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 232.  
263 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 234. 
264 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 234.  
265 Jareborg, Friberg, Asp & Ulväng, 2015 s. 234. Se även prop. 2006/07:80 s. 31.  
266 Enligt  RMK ligger kravet på fysisk person i uttrycket ”förmår någon till handling  
eller underlåtenhet” i BrB  9 kap. 1 § 1 st.  
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vadhållningsuppgifter samt fysiska oddssättare hos spelbolag som arbetar med att fastställa 

sannolikheten (oddsen) för specifika matchresultat och matchhändelser. Under förutsättning att 

man kan finna ett bedrägerisubjekt i form av en fysisk person kan man gå vidare till det första 

rekvisitet som handlar om ett eventuellt vilseledande och som är det rekvisit i 

bedrägeribestämmelsen som åklagarna har svårt att tillämpa vid matchfixning. Frågan är om 

man kan vilseleda någon genom att underlåta att upplysa om ett underliggande förhållande, dvs. 

att vadhållningsobjektet är manipulerat.  

 

För att det ska anses föreligga ett vilseledande enligt bedrägeribestämmelsens mening krävs att 

A påverkar B:s villfarelse genom att uppväcka, förstärka eller vidmakthålla en villfarelse 

(felaktig tro) hos B. Detta kan ske genom att A vidtar en handling eller underlåter att vidta en 

handling  (direkt eller indirekt). B:s villfarelse kan sägas bestå av att han tror att matchen inte 

är manipulerad. Denna villfarelse föreligger troligtvis redan hos B då A ingår vadhållning på 

matchen. Därmed blir det frågan om ett förstärkande eller vidmakthållande av B:s redan 

föreliggande villfarelse. I och med att A underlåter att tala om för B att han (A) känner till att 

matchen är manipulerad blir den avgörande frågan huruvida A genom sin underlåtenhet att tala 

om för B att han (A) känner till att matchen är manipulerad kan sägas påverka B:s villfarelse 

på det sätt som krävs för straffansvar. Har A genom sin underlåtenhet påverkat B:s villfarelse 

på ett sådant sätt att ett vilseledande kan sägas föreligga eller har A enbart utnyttjat B:s redan 

föreliggande villfarelse utan att en sådan påverkan kan sägas föreligga?  

 

För att A ska kunna påverka B:s villfarelse genom underlåtenhet står klart att B måste ha någon 

form av förväntan på att A faktiskt ska göra precis det som denne underlåter att göra. Först i 

det fallet kan A:s underlåtenhet att upplysa B om att matchen är manipulerad anses ha påverkat 

och därmed vilselett B. Beroende på om övriga förutsättningar är uppfyllda kan ett 

bedrägeriansvar därmed komma i fråga.267 

 

Vad gäller den andra frågan i fall A enbart utnyttjat B:s redan föreliggande villfarelse är svaret 

mer komplext. Frågan om utnyttjande av en existerande villfarelse kan utgöra bedrägeri har 

varit föremål för diskussion och lett till delvis olika åsikter i svensk doktrin. Under många år 

hävdades på flera håll att det fanns ett utrymme för att tillämpa läran om oäkta 

underlåtenhetsbrott vid bedrägeri. Detta berodde bl.a. på att straffrättskommittén i samband 

                                                
267 Asp, 2002 s. 36 f.  
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med bedrägeribestämmelsens tillkomst uttryckligen menade att bedrägeri i vissa fall kunde 

begås genom underlåtenhet utan psykisk påverkan.268 Denna uppfattning har dock ifrågasatts i 

den straffrättsliga litteraturen då den inte kan anses vara förenlig med bedrägeribrottets 

konstruktion  och legalitetsprincipen i BrB 1 kap 1 §.269 Den nu rådande uppfattningen är därför 

att bedrägeriansvar ovillkorligen förutsätter att A på något sätt har påverkat B:s villfarelse och 

att bedrägeri förövat genom att enbart utnyttja annans villfarelse inte är straffbart.270 I de fall A 

enbart utnyttjat och således inte påverkat B:s redan föreliggande villfarelse om att matchen inte 

är manipulerad föreligger därmed inte något vilseledande. Bedrägeriansvar kan därmed inte 

komma i fråga.  

 
5.3.4 Bedrägeri ej tillämpligt  
På grund av att vilseledanderekvisitet är svårt att tillämpa på situationer av matchfixning ser 

åklagarna idag inte att det finns något juridiskt stöd för att inleda förundersökningar rörande 

bedrägeri enl. BrB 9 kap. 1 § 1 st. Det är svårt att bevisa att spelbolaget (B), genom att A 

underlåtit att upplysa om att vadhållningsobjektet är manipulerat, blivit vilseledd på det sätt 

som krävs för straffansvar. Frågan är om B kan sägas ha en förväntan på att A ska upplysa 

denne om att matchen är manipulerad.  Denna fråga är svår att besvara. Åklagarna gör bl.a. en 

jämförelse med den aktiva upplysningsplikten som framgår av 2 § i bidragsbrottslagen 

(2007:612) och som explicit straffbelägger underlåtenhet.271 I paragrafen framgår att ett 

straffansvar inträder för den person som underlåter att anmäla ändrade förhållanden som han 

eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning. Av bedrägeribestämmelsen framgår 

ingen uttrycklig upplysningsplikt och att intolka ett sådant ansvar skulle troligtvis strida mot 

legalitetsprincipen. Mot denna bakgrund är det därför svårt  att tillämpa bedrägeri på 

matchfixning och den situation då någon i samband med vadhållning underlåter att upplysa om 

att vadhållningsobjektet är manipulerat.  

 

Utöver den problematik som råder kring rekvisitet om vilseledande vid matchfixning, anför 

åklagarna några ytterligare skäl till varför det i nuläget är svårt att beivra matchfixning med 

hjälp av bestämmelsen om bedrägeri. Bland annat ska vem som helst som uppfyller 

spelbolagens villkor kunna få delta i vadhållning. Detta utgör själva idén med vadhållning. 

                                                
268 Asp, 2002 s. 39. Se även prop. 2006/07:80 s. 61 f.   
269 Asp, 2002 s. 39. Se även prop. 2006/07:80 s. 61 f.  
270 Asp, 2002 s. 39. Se även prop. 2006/07:80 s. 62.  
271 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Enligt   bygger den aktiva upplysningsplikten på vad som 
stadgas i författning och inte enbart på vad som följer av en civilrättslig överenskommelse.  
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Därmed är det svårt att ställa upp något generellt förbud mot personer som ingår vadhållning 

och som känner till att matchen på något vis manipulerats. Emellertid kan det ställas upp villkor 

hos spelbolagen angående att personer med kännedom om att matchen manipulerats är 

förbjudna att delta i vadhållning. Förbrytelser mot de regler som uppställs i spelbolagens avtal 

kan utgöra avtalsbrott men är enligt åklagarnas mening inte detsamma som ett straffrättsligt 

brott. Som lagstiftningen ser ut idag är det inte straffsanktionerat att vid spel känna till mer än 

någon annan i jämförelse med t.ex. de regler som finns kring insiderbrott vid aktiehandel.272  

 

Mot bakgrund av åklagarnas ovannämnda skäl ställer jag mig frågande till rekvisitet om 

vilseledande. Vad händer i den situationen då spelombudet (B) är bekant med den person (A) 

som vill ingå vadhållning på ett manipulerat resultat? B har som ovan nämnts en redan 

föreliggande villfarelse bestående av att matchen inte är manipulerad. Är det inte rimligt att 

anta att B i den situationen kan sägas ha en förväntan på att A faktiskt ska upplysa B om att 

matchen är manipulerad? För i det fall att svaret är ja kan A:s underlåtenhet att upplysa B om 

att matchen är manipulerad påverka B:s villfarelse och därmed vilseleda B.273  

 

Enligt min mening framstår bedrägeribestämmelsen som relativt komplex i förhållande till 

matchfixning. Inte minst på grund av den rättsosäkerhet som råder kring rekvisitet om 

vilseledande i underlåtenhetsfall. Mot denna bakgrund ställer jag mig inte helt avvisande till 

åklagarens framförda argument. Möjligtvis finns det en enklare lösning på situationen. 

Åklagaren framförde tankar kring ett specifikt vadhållningsbrott. På så vis kan man möjligtvis 

undvika att försöka tillämpa bedrägeribestämmelsen på matchfixning med risk för att hamna i 

konflikt med straffrättsliga principer.   

 
5.4 Spellicensutredningen (Dir. 2015:95) Omreglering  

av spelmarknaden 

5.4.1 Allmänt   
Med anledning av den problematik som råder kring bedrägeribestämmelsens tillämplighet är 

den straffrättsliga regleringen inte tillräcklig för att bekämpa den del av matchfixningen som 

riktar sig mot spelmarknaden.274 Mot denna bakgrund har Svenska Spel, RF, SvFF och Svenska 

                                                
272 Intervju med  RMK, 2016-05-18.  
273 Vid samtal med Asp, Stockholms universitet, 2016-05-25, aktualiserade denna tanke.  
274 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Se även RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 1 och 3.  



 46 

basketbollförbundet (SBBF) till spellicensutredningen överlämnat ett författningsförslag om ett 

tillägg i lotterilagen i syfte att försöka skapa en ändamålsenlig straffrättslig reglering för att 

bekämpa matchfixning.275 Åklagare vid RMK har varit drivande i denna fråga och förespråkar 

ett specifikt vadhållningsbrott.276 Förslaget är det enda som hittills inkommit från utomstående 

förslagsställare.277 Det ligger väl i linje med Europarådets konvention mot matchfixning som 

enligt artikel 15 kräver att länder som ansluter sig till konventionen ska ha en lagstiftning som 

kriminaliserar manipulation av idrottstävlingar vilket inkluderar korrupta och bedrägliga 

beteenden.278 Som lagstiftningen är utformad idag är det tveksamt ifall Sverige uppfyller de krav 

som Europarådets konvention ställer upp.279 Lagförslaget syftar således till att straffrättsligt 

beivra den situation som bedrägerilagstiftningen inte täcker.280 

 

5.4.2 Förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)  
 

Förslaget lyder enligt följande:  

 

Förslag om ändring i lotterilagen (1994:100)  

Nuvarande lydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagen lydelse 

 

54 a §  

 

   Till fängelse i högst fyra år döms den som 

uppsåtligen vid deltagande i allmän vadhållning 

på tävling otillbörligen använder information om 

att tävlingen är, eller skäligen kan antas vara, 

manipulerad i syfte att påverka utgången av eller 

delmoment i tävlingen, så att det innebär vinning 

för gärningsmannen och skada för någon annan. 

   Är brottet att anse som ringa döms till böter 

eller fängelse i högst sex månader.  

                                                
275 Intervju med , RF, 2016-04-22. Se även RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 1.  
276 Intervju med  RMK, 2016-05-18. Nämnda aktörer ingår i en samverkansgrupp mot matchfixning. 
Jfr. Art. 13 i Europarådets konvention mot manipulerade idrottstävlingar, 2014  i vilket stadgas ett krav på att 
anslutna länder skapar nationella plattformar i det förebyggande arbetet mot matchfixning. 
277 Samtal med  Lotteriinspektionen, 2016-05-27.   
278 Intervju med  RMK, 2016-05-18 och samtal med  Lotteriinspektionen, 2016-05-27. 
279 Intervju med  RMK, 2016-05-18.  
280 Samtal med  Lotteriinspektionen, 2016-05-27.  
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   Om flera har medverkat till brott som avses i 54 

§ gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. 

 

   Är brottet grovt döms till fängelse, lägst två och 

högst sex år. 

 

56 §  

 

För försök eller förberedelse till sådant brott som 

avses i 54 a §, och som inte är att anse som ringa, 

döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 

   Om flera har medverkat till brott som avses i 54 

§ eller 54 a § gäller bestämmelserna i 23 kap. 

brottsbalken.  

     

5.4.3 Straffansvar enligt lagförslaget  
För straffansvar enligt 54 a § krävs att någon vid vadhållning på en tävling, otillbörligt använder 

sin kännedom om att tävlingen är, eller skäligen kan antas vara, manipulerad så att det innebär 

vinning för gärningsmannen och skada för någon annan, dvs. förmögenhetsöverföring. Med 

vadhållning avses att pengar satsas på utfallet av en viss händelse och begreppet har här samma 

definition som i lotterilagen 3 §.281 Straffbestämmelsen tar sikte på vadhållning som är allmänt 

anordnad vilket innefattar både vadhållning som tillåtits enligt lotterilagen men även 

vadhållning som sker hos utländska spelbolag. Straffansvaret gäller oberoende av om 

gärningsmannen själv deltagit vid eller på annat sätt främjat manipulationen av tävlingen samt 

i fall denne ingått vadhållning på tävlingen själv eller via ombud. Med tävling avses alla slags 

evenemang som innefattar att prestationer mäts mot varandra.282 Med manipulation avses ett 

avsiktligt agerande, eller underlåtenhet, för att otillbörligt ändra den oförutsägbarhet som är 

förknippad med en tävlings resultat eller förlopp.283 Exempelvis i syfte att påverka delmoment 

i tävlingen såsom varningar eller hörnor under en fotbollsmatch. Gärningsmannen måste känna 

till att tävlingen är eller skäligen kan tänkas vara manipulerad enligt ovan. Det krävs dock inte 

att manipulationsförsöket faktiskt har genomförts. Det är tillräckligt att kunna visa att det 

skäligen kan antas att det förekommit ett sådant manipulationsförsök. Exempelvis i form av ett 

avvikande vadhållningsmönster på spelmarknaden. Vidare krävs att någon använder sin 

kunskap om manipulationen på ett otillbörligt sätt. Vad otillbörligt i denna situation innebär är 

                                                
281 RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 4. Se även prop. 2011/12:79 s. 45.  
282 RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 3. Se även prop. 2011/12:79 s. 45.  
283 Med begreppet manipulation avses samma innebörd som i Art. 3.4 Europarådets konvention mot manipulerade 
idrottsresultat, 2014.   
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oklart  men ansvar synes vara uteslutet i de fall personen fått kännedom om manipulationen via 

t.ex. uppgifter i media.  Som ett sista rekvisit uppställs att agerandet ska innebära en 

förmögenhetsöverföring, dvs. vinning för gärningsmannen och skada för någon annan, i detta 

fall spelbolaget eller kunder till spelbolaget som ingått vadhållning på samma tävling. Det 

räcker med en beaktansvärd fara för slutlig förlust respektive vinning för att kravet på 

förmögenhetsöverföring ska vara uppfyllt.284  

 

5.4.4 Påföljder  
Straffskalan vid brott av normalgraden är fängelse i högst fyra år. Det markerar hur allvarligt 

samhället ser på denna typ av brottslighet och som ytterst hotar alla tävlingars trovärdighet.285 

Ur brottsbekämpningsperspektiv möjliggörs i större utsträckning användningen av 

straffprocessuella tvångsmedel286 som ofta är en nödvändighet för att säkra bevisning vid 

utredning av denna brottslighet.287 Om brottet är ringa ska dömas till böter eller fängelse i högst 

sex månader. Om brottet är grovt är påföljden fängelse, lägst två och högst sex år.288 

 

Enligt ett nytt första stycke i lotterilagen 56 § straffbeläggs även försök och förberedelse till 

sådant brott som anges i lotterilagen 54 a §, såvida inte brottet är att anses som ringa. Enligt 

lotterilagen 56 § andra stycket kan straffansvar även komma ifråga för den som i egenskap av 

anstiftare eller medhjälpare främjat gärningen (se BrB 23 kap. 4 §).289 

 
 
5.4.5 Lagändringsförslagets funktion vid matchfixning  
Lagändringsförslaget syftar till att beivra manipulation av spelmarknaden och omfattar både 

idrottsliga och externa aktörer som ingår vadhållning på resultat som man på förhand 

manipulerat. Straffansvaret omfattar samtliga aktörer som frivilligt deltar i matchfixning. 

Exempelvis omfattar straffansvaret den situationen då en eller flera fotbollsspelare frivilligt 

bestämmer sig för att manipulera ett matchresultat eller enstaka händelser under en match och 

sedan ingår vadhållning på matchen själva eller via släktingar. Straffansvaret omfattar därmed 

situationer av matchfixning där de idrottsliga aktörerna inte erbjudits, eller i vart fall inte kan 

                                                
284 RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 4.  
285 RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 3.  
286 RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 3. Intervju med  RMK, 2016-05-18. Enligt  rör det sig om 
användning av hemliga tvångsmedel såsom t.ex. hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK).  
287 RF, Lagförslag, 2016 s. 3. Intervju med  RMK, 2016-05-18.  
288 RF, Lagförslag, 2016 s. 3 f.  
289 RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 4.  
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bevisas ha tagit emot, en otillbörlig förmån för att manipulera matchen.290 I nuläget saknas det 

straffrättsliga lösningar för att beivra denna situation.291  

  

Genom att kriminalisera den del av matchfixningen som berör manipulation av spelmarknaden 

bör man enligt min mening även kunna beivra den process som går ut på att manipulera 

matcher. Det huvudsakliga syftet med att manipulera en match är att skapa vinster på 

spelmarknaden. Således faller syftet med att exempelvis muta eller hota en idrottslig aktör för 

att manipulera en match. Förslaget förebygger uppkomsten av oberättigade vinster på 

spelmarknaden och kan förhoppningsvis även bidra till att förebygga fortlevnaden av kriminell 

verksamhet.  

 
5.5 Sammanfattande kommentar 
Som framgår av detta kapitel finns i nuläget ingen enhetlig lösning på hur man straffrättsligt 

kommer tillrätta med matchfixning. Mutbrottslagstiftningen kan dock sägas fylla en viktig 

funktion vid den första processen av matchfixning då en otillbörlig förmån erbjuds eller mottas 

i syfte att en manipulera en match. Som bedrägerilagstiftningen är utformad idag finns det 

svårigheter med att tillämpa bestämmelsen vilket innebär att processen att manipulera 

spelmarknaden i nuläget är onåbar ur ett straffrättsligt perspektiv. En framtida lösning på denna 

situation skulle kunna vara det lagändringsförslag som lagts fram inom ramen för 

spellicensutredningen och som straffrättsligt tar sikte på manipulation av spelmarknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
290 Intervju med , RF, 2016-04-22.   
291 Intervju med , RF, 2016-04-22. Se RF, Lagändringsförslag, 2016 s. 3.  



 50 

6. Idrottens självreglering  

6.1 Allmänt   
Idrottsrörelsen är i behov av ett regelverk för att kunna fungera och för att kunna värna om 

idrottens värdegrund som utgörs av fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och 

delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.292 Matchfixning är idag det allvarligaste hotet 

mot ett av dessa fundament, nämligen rent spel då oförutsägbarheten i en tävlings förlopp och 

slutresultat sätts ur spel.293 Fenomenet drabbar i första hand de inblandade lagen och idrotterna 

men utgör också ett hot mot idrottens trovärdighet och rykte generellt. I förlängningen kan det 

även leda till ett minskande intresse och engagemang från utövare, publik, sponsorer och 

media.294  Nedan redogörs för hur idrottsrörelsens organisation och regelverk ser ut för att 

enklare förstå hur idrottsrörelsen bekämpar matchfixning. Kapitlet fokuserar huvudsakligen på 

idrottens självreglering vid matchfixning inom fotboll som utgör huvudämnet för denna 

uppsats. 

 

6.2 Idrottens organisation  
RF är den svenska idrottsrörelsens samlade organisation med RF:s stämma som dess högsta 

beslutande organ.295 RF:s regionala verksamhet är i sin tur uppdelad på 21 

Distriktsidrottsförbund (DF) som kan beskrivas som RF:s förlängda arm. RF är en ideell 

förening som består av 71 Specialidrottsförbund (SF) med till dem anslutna ideella föreningar 

som bedriver idrottslig verksamhet. Exempelvis är SvFF ett specialidrottsförbund som ansvarar 

för elitfotbollen ner till division 2. Varje SF organiserar i sin tur den regionala verksamheten 

genom specialdistriktsidrottsförbund (SDF), exempelvis Stockholms fotbollförbund (StFF). 

StFF ansvarar för fotbollsserier fr.o.m. division 3 och neråt, dvs. från förbundsserierna ner till 

de regionala serierna.296  

 

6.3 Idrottens regelverk  
Idrottsrörelsens regelverk kan skildras i två led. Till att börja med finns RF:s stadgar som kan 

beskrivas som idrottens grundlag och som är bindande för alla medlemsorganisationer (alla 

                                                
292 Jfr. RF:s stadgar 1 kap. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 130 och RF, Mångfald, 2016.  
293 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 17 samt s. 130.  m fl., TI Seminarium, 2016-03-09.  
294  m.fl., TI Seminarium, 2016-03-09. Se även Brå, 2015 s. 13 och Lindholm, 2014 s. 61.  
295 Jfr. RF: stadgar 2 kap. 1 §.  
296 Jfr. RF:s stadgar 2 kap. 1 och 2 §§. Se även Lindholm, 2014 s. 61.  
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idrotter).297  Parallellt med RF:s stadgar finns särskilda regler om bestraffning i IDR och 

MFR.298 I 14 kap. RF:s stadgar (14 kap. 2 §) samt i IDR (art. 2) och MFR (1 §) regleras närmare 

vilka förseelser som kan föranleda straff och som kan bli handlagda i form av bestraffnings-

ärenden, även kallad förbundsbestraffning.299 Respektive SF har i sin tur ett regelverk för sin 

tävlingsverksamhet i form av stadgar och tävlingsregler. SvFF har därmed stadgar och tävlings-

regler som gäller för deras medlemmar.300 Förseelser mot dessa regler kan leda till s.k. tävlings-

bestraffning och är mindre allvarliga än förseelser mot RF:s stadgar och reglementen.301  

 

RF har till uppgift att främja, utveckla och samordna verksamheten inom den svenska idrotts-

rörelsen och RF:s stadgar och reglementen, tillsammans med SF:s stadgar och tävlingsregler 

kan sägas vara idrottsrörelsens motsvarighet till den allmänna rättsordningen. Regelverket 

bygger på grundläggande demokratiska rättsprinciper och kan ses som ett uttryck för idrotts-

rörelsens självbestämmanderätt.302 Idrottens självreglering omfattar enbart idrottslig 

verksamhet och gäller endast för idrottsrörelsens samtliga medlemmar.303 De regler som tas 

fram får dock inte strida mot allmän rättsordning som utgör självregleringens yttersta 

ramverk.304  

 

6.4 MFR 

6.4.1 Bakgrund  
I maj 2015 antog RF-stämman MFR som trädde i kraft den 1 juni 2015 och verkar vid sidan av 

RF:s stadgar och SF:s tävlingsregler (gäller för all idrott inom RF).305 Flera SF hade sedan 

tidigare tävlingsbestämmelser som förbjöd vadhållning på egen match och annan otillbörlig 

manipulation men dessa bestämmelser hänvisar numera till MFR.306 SF har dock rätt att i sina 

tävlingsregler göra tillägg till vad som föreskrivs i reglementet så länge detta inte innebär att 

det straffbara området utvidgas eller leder till s.k. dubbelbestraffning.307 MFR reglerar enbart 

vadhållningsrelaterad matchfixning och omfattar således inte idrottsligt motiverad 

                                                
297 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 17.   
298 Jfr. RF:s stadgar 14 kap. 1 § 3 st. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 18. 
299 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 18. Se även Lindholm, 2014 s. 63 samt s. 83.  
300 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 14 och 47. 
301 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 47. Se även Lindholm, 2014 s. 63 samt s. 82.  
302 Jfr. RF:s stadgar  2 kap. 1 §. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 17.  
303 Brå, 2015 s. 16. Se även Lindholm, 2014 s. 27.  
304 Lindholm, 2014 s. 59.  
305 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 131. 
306 Jfr. SvFF:s tävlingsbestämmelser 3 kap. 27 §. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 131. 
307 Jfr. MFR 1.1 § Se mer angående dubbelbestraffning i Hübinette & Malmsten, 2016 s. 55 samt s. 132.  
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matchfixning. I de fallen får man istället finna stöd bland de förseelser som kan leda till 

bestraffning enl. 14 kap. 2 § RF:s stadgar.308 

 

6.4.2 Bestraffningsorgan vid MFR-ärenden  
Anmälningar enligt MFR ska i första instans handläggas av respektive SF. SF har dock rätt att 

lämna över bestraffningsrätten till något av sina organ, exempelvis kan SvFF lämna över det 

till SvFF:s Disciplinnämnd.309 SF:s beslut kan överklagas till och prövas av RIN som andra och 

sista instans och som utgör riksidrottens högsta organ.310 I vissa speciella fall kan RIN-

avgöranden överklagas till idrottens internationella skiljedomstol, CAS, som är det högsta 

internationella organet för överklaganden i frågor gällande idrott. CAS är oberoende av 

idrottsorganisationerna och kan pröva tvister angående exempelvis avstängning pga. 

dopning.311  I nuläget är det tveksamt ifall CAS i framtiden kommer att pröva RIN-avgöranden 

beträffande matchfixning.312 

 

Det finns inget hinder mot att en person, som bestraffas enligt reglementet, därutöver kan bli 

dömd för brott av allmän domstol och vice versa. Allmän domstol kan dock vid sin påföljds-

bestämning beakta att den tilltalade bestraffats av idrottens bestraffningsorgan.313 Exempelvis 

tog Göta hovrätt i det s.k. Värnamofallet vid påföljdsbestämningen bl.a. hänsyn till att den 

tilltalade av SvFF blivit avstängd från att spela fotboll i Sverige under två år på grund av 

tingsrättens ställningstagande att han fört en avsiktlig förlustmatch på tal med spelarna.314 En 

fällande dom vid allmän domstol innebär dock inte med automatik att den tilltalade ska dömas 

av idrottens bestraffningsorgan. Det är viktigt att en självständig bedömning görs.315 

 

Hittills har inget fall prövats i förhållande till MFR och i brist på praxis går det därför inte att 

med säkerhet säga hur idrottens bestraffningsorgan i framtiden kommer att tolka och tillämpa 

bestämmelserna i reglementet.316 Anders Hübinette (förbundsjurist vid SvFF) och Krister 

Malmsten (chefsjurist vid SvFF) ger i sitt standardverk Idrottens bestraffningsregler 

                                                
308 Jfr. RF:s stadgar 14 kap. 2 § p. 9,12 samt p. 13. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 134.  
309 Jfr. RF:s stadgar 14 kap. 8 § 4 st. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 139.  
310 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 139.  
311 Lindholm, 2014 s. 93 och s. 279. Se även RF, Antidoping bestraffning, 2015.    
312 Intervju med , RF, 2016-04-22.  
313 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 132. Jfr. Lindholm, 2014 s. 291.  
314 Göta hovrätt, dom den 5 november 2015, mål B 3202-14 s. 6 f.  
315 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 138.  
316 Intervju med , RF, 2016-04-22.  
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förtydligande kommentarer till reglementets bestämmelser. Enligt Hübinette och Malmsten ska 

i det fall det inte går att finna vägledning vid tolkning och tillämpning av reglementet i första 

hand gälla vad som i förekommande fall föreskrivits i 14 kap. RF:s stadgar. I övriga fall får 

vägledning hämtas genom en analogisk tillämpning av allmänna straffrättsliga och 

straffprocessuella principer.317 Enligt Claesson har samtliga ärenden av matchfixning hittills 

prövats i förhållande till den gamla bestämmelsen i SvFF:s tävlingsbestämmelser 3 kap. 27 § 

angående vadhållning på egen match.318 Bestämmelsen hänvisar numera till MFR och samtliga 

förseelser som begås efter den 1 juni 2015 kommer därmed att bedömas enligt nu gällande 

reglemente. På grund av den rådande bristen på avgöranden från idrottens bestraffningsorgan 

är det svårt att med säkerhet säga hur reglementet kommer att förhålla sig till olika situationer 

av matchfixning.319 

 

6.4.3 Straffansvar enligt MFR  
I MFR uppställs förbud mot att uppsåtligen eller av oaktsamhet medverka i otillåten 

vadhållning (MFR 1.2 §) och manipulation av idrottslig verksamhet (MFR 1.3 §).320 Det är 

fråga om två fristående förseelser där manipulation utgör den allvarligare formen.321 Försök till 

att begå en förseelse liksom förberedelse till förseelse är förbjuden enligt reglementet liksom 

varje form av stämpling och medverkan.322 Vid förseelser som innefattar förberedelse, försök, 

stämpling eller medverkan tillämpas den allmänna straffrätten analogt.323  

 

Alla juridiska och fysiska personer som nämns i RF:s stadgar 14 kap. 1 § omfattas av MFR.324  

För att en enskild medlem ska omfattas av bestraffningsreglerna krävs att personen i fråga är 

medlem i en RF-förening när förseelsen begås, d.v.s. tillhör den s.k. RF-familjen. Oberoende 

av medlemskap omfattas även andra fysiska personer av bestraffningsreglerna. Exempelvis 

idrottsutövare som utsetts att representera en svensk idrottsorganisation i internationella 

sammanhang liksom tävlingsfunktionärer, ledare och tränare som i samband med 

                                                
317 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 147.  
318 Hittills finns enbart tre avgöranden från RIN med kopplingar till matchfixning, se RIN beslut 2014-01-27 i 
ärende nr 823/13-14, RIN beslut 2015-02-03 i ärende nr 838/14-14 och RIN beslut 2015-10-23 i ärende  
nr 803/15-14.  
319 Intervju med , RF, 2016-04-22. 
320 Jfr. MFR 1.1 §. 
321 Intervju med , RF, 2016-04-22. 
322 Jfr. MFR 1.5 §.  
323 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 135.  
324 Jfr. MFR1.1 §. Jfr. även RF:s stadgar 14 kap. 1 §.  
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idrottsutövning biträder idrottsutövare eller idrottsorganisationer.325 Vidare måste en förseelse 

ha skett inom den verksamhet som organiseras eller sanktioneras av organisation inom RF. Det 

måste därmed vara fråga om en RF-idrott.326 

 

I MFR stadgas följande: 
 

1 § Vadhållning samt manipulation  

 

1.2 § Vadhållning 

 

Idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga tävlingsfunktionärer eller andra 

som kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling, får inte själv eller genom 

ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat 

förhållande rörande tävlingen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till olika 

tävlingsmoment under tävlingen enligt vederbörande idrotts tävlingsregler. 

 
Bestämmelsen stadgar ett förbud mot illojal vadhållning som tar sikte på den process inom 

matchfixning som sker för att manipulera spelmarknaden, dvs. att ingå vadhållning på resultat 

av en tävling eller delmoment under denna som man förhand manipulerat eller som man vet är 

manipulerade i syfte att skapa vinster på spelmarknaden. Bestämmelsen omfattar idrottsliga 

aktörer som kan påverka matchen eller delmoment under denna oavsett om de personligen eller 

genom ombud ingått vadhållning på matchen. Förbudet omfattar inte andra deltävlingar eller 

matcher som ingår i ett större tävlingssammanhang och som personen inte kan påverka.327  

 
1.3 § Manipulation  

 
Det är förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av resultatet av en tävling 

eller delmoment under en tävling, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv eller 

genom ombud ingått vadhållning.  

 
Om en idrottsutövare, förtroendevald eller annan ledare, domare, annan tävlingsfunktionär eller annan 

som kan påverka resultatet eller delmoment under en tävling blir kontaktad av någon för att medverka 

till vadhållning eller annan manipulation av angivet sätt, är personen skyldig att omgående underrätta 

vederbörande SF om detta. 

                                                
325 Jfr. MFR 1.1 § st. 3 och RF:s stadgar 14 kap. 1 § st. 2. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 21.   
326 Jfr. MFR 1.1 § st. 4. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 132.  
327 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 133.  
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Regeln föreskriver ett förbud mot otillåten manipulation som tar sikte på den process inom 

matchfixning som sker för att manipulera själva matchen. Regeln omfattar all form av 

manipulation som är kopplad till kommersiell vadhållning och gäller oavsett om de idrottsliga 

aktörerna själva eller via ombud deltar i vadhållning. Förbudet gäller oberoende av om de som 

medverkar får någon form av kompensation eller inte, exempelvis pengar eller annan förmån.  

Vidare föreskrivs en anmälningsplikt då någon av de idrottsliga aktörerna blir kontaktade för 

att medverka i otillåten manipulation. Även den som inte blir tillfrågad om att delta i 

manipulationen, men observerar ett sådant försök, har också en anmälningsplikt vilket framgår 

av MFR 1.6 §.328 

 

6.4.4 Påföljder  
Förseelser mot reglementet kan föranleda påföljder i form av böter MFR 4.1 § och avstängning 

MFR 4.2 §.329 Förening till det SF inom vars verksamhetsområde förseelsen begåtts ska påföras 

böter.330 En fysisk person ska dömas till avstängning i högst 10 år vilket innebär att den dömde 

utesluts från all idrottslig verksamhet inom RF.331 Maxstraffet för avstängning ska dock 

förbehållas fall där omständigheterna är synnerligen grova.332 Det finns inte någon 

straffmyndighetsålder och därmed kan avstängning användas mot samtliga inblandade oavsett 

ålder.333 

 

I syfte att markera hur allvarligt idrotten ser på förseelser enligt reglementet fastställs en 

minimitid för avstängning i ett år då någon har medverkat vid manipulation eller underlåtit att 

fullgöra sin anmälningsplikt enligt MFR 1.3 §. Angående otillåten vadhållning enligt MFR 1.2 

§ gäller inte motsvarande straffminimum.334 Nedsättning av avstängningstiden får ske bl.a.  i 

de fall det föreligger synnerliga skäl, exempelvis då spelaren utsatts för våld eller allvarliga hot. 

Nedsättning får dock endast ske med hälften av den tid som annars skulle ha kommit i fråga.335  

En dom enligt reglementet innebär att den avstängde är förhindrad att utöva organiserad idrotts-

verksamhet i Sverige. För att en dom enligt reglementet ska få internationell verkan krävs att 

                                                
328 Intervju med , RF, 2016-04-22. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 135. 
329 Jfr. MFR 4.1 och 4.2 §§.  
330 Jfr. MFR 4.2 §. Se även Hübinette & Malmsten, 2016 s. 141.  
331 Jfr. MFR 4.2 §.  
332 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 142.   
333 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 24.  
334 Hübinette & Malmsten, 2016 s. 141.   
335 Jfr. MFR 4.3 §. Se mer angående den s.k. begränsningsregeln i Hübinette & Malmsten, 2016 s. 142 f.  
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t.ex. Svenska Fotbollförbundet ansöker till UEFA eller FIFA om att domen ska gälla i Europa 

eller i hela världen. En dom enligt reglementet får därmed inte med automatik internationell 

verkan.336  

 

6.5 Självregleringens funktion vid matchfixning  
Idrottens självreglering aktualiseras vid matchfixning som involverar idrottsliga aktörer. Detta 

förutsätter att den eller de inblandade idrottsliga aktörerna tillhör den s.k. RF-familjen och att 

den match som manipuleras administreras av en RF-medlem. Först då kan den eller de 

inblandade idrottsliga aktörerna bestraffas för förseelser mot MFR.337 Övriga aktörer, dvs. de 

externa aktörerna faller utanför självregleringens tillämpningsområde. De kan istället - liksom 

även de idrottsliga aktörerna - bli föremål för straffrättsliga åtgärder.338  

 

MFR tar sikte på de två parallella processerna vid matchfixning. Förbudet mot manipulation 

MFR 1.3 § tar sikte på manipulation av själva matchen och förbudet mot vadhållning MFR 1.2 

§ tar sikte på manipulation av spelmarknaden. Som framgår av kapitel 5 finns i nuläget enbart 

straffrättsliga lösningar att tillgå för att beivra manipulation av själva matchen vilket förutsätter 

inslag av våld eller otillbörliga förmåner. Enligt min  åsikt syftar idrottsrörelsen självreglering 

till att vara mer heltäckande vid situationer av matchfixning. Exempelvis tar bestämmelsen i 

MFR 1.3 § sikte på manipulering av matcher oavsett om en otillbörlig förmån erbjudits eller ej. 

Detta är en väsentlig skillnad mot straffrättsliga lösningar som exempelvis förutsätter att en 

idrottslig aktör mottagit en otillbörlig förmån i syfte att manipulera en match. 

 

Enligt Lindholm skapar idrottens självreglering specifika regler för idrottsliga företeelser och 

från vilka rättsliga aktörer kan inhämta inspiration vid utformning av nya rättsregler.339 Det 

nämnda lagändringsförslaget i avsnitt 5.4.2 har stora likheter med bestämmelsen i MFR 1.2 § 

som tar sikte på otillåten vadhållning. Till skillnad från bestämmelsen i MFR omfattar 

lagändringsförslaget både idrottsliga och externa aktörer. Vid utformning av lagändrings-

förslaget har man möjligtvis inhämtat inspiration från MFR för att bekämpa den situation som 

bedrägeribestämmelsen i nuläget inte kan beivra.  

                                                
336 Intervju med , RF, 2016-04-22. 
337 Se angående förutsättningar för straffansvar enl. MFR i avsnitt 6.4.2.  
338 Intervju med , RF, 2016-04-22. Jfr. med det skäl som framfördes i förarbetena till reformen av 
mutbrottslagstiftningen angående att självregleringen inte fyller någon funktion gentemot de personer som 
befinner sig utanför själva idrottsrörelsen, se prop. 2011/12:79 s. 29.  
339 Lindholm, 2014 s. 59.  
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7. Hur löser man situationerna?    

7.1 Allmänt  
Som framgår av kapitel 3 kan matchfixning förekomma i tre olika situationer, se nedan A-C. I 

kapitel 4 och 5 har de lösningar som finns att tillgå vid situationer av matchfixning i Sverige 

presenterats. Inledningsvis i detta kapitel görs en översiktlig redogörelse för de lösningar som 

enligt min mening kan bli tillämpliga vid de olika situationerna av matchfixning. På så vis kan 

man enklare se vilka situationer som går att beivra och i vilka situationer det finns behov utav 

ytterligare åtgärder. Avslutningsvis presenteras slutsatser på de frågeställningar som uppsatsen 

försökt att besvara.  

 
7.2 Vilka lösningar finns att tillgå?  

7.2.1 Situation A (En idrottslig aktör) 
En idrottslig aktör agerar frivilligt utan inblandning av andra idrottsliga eller externa aktörer. 

Således förekommer inga otillbörliga förmåner eller andra påverkansmetoder i form av våld 

eller hot. Reglerna för tagande resp. givande av muta enl. BrB 10 kap. 5 a-c §§ kan därmed inte 

bli aktuella, liksom bestämmelserna om olaga tvång BrB 4 kap. 4 §, olaga hot BrB 4 kap. 5 och 

utpressning BrB 9 kap. 4 §. Bedrägerilagstiftningen kan inte beivra denna situation pga. 

problematiken kring rekvisitet om vilseledande. Istället finns det bara två möjliga lösningar att 

tillgå, idrottens självreglering i form av MFR samt lagändringsförslag om straffansvar i form 

av tillägg i lotterilagen 54 a §. Som tidigare nämnts i avsnitt 6.4.3 krävs att den idrottsliga 

aktören hör till den s.k. RF-familjen och att det är fråga om en RF-idrott.   

 

Då den idrottsliga aktören manipulerar matchen och därefter ingår vadhållning på matchen 

bryter denne mot båda de förseelser som uppställs i MFR angående manipuleringen av matchen 

enl. MFR 1.3 § samt otillåten vadhållning enl. MFR 1.2 §. Eftersom den idrottsliga aktören 

bryter mot båda dessa förseelser konsumerar den allvarligare förseelsen i MFR 1. 3 § den 

lindrigare förseelsen. Detta får konsekvenser för påföljderna enl. MFR 4 §.  Den idrottsliga 

aktören kan vidare bli föremål för straffansvar enligt lagändringsförslagets bestämmelse 54 a § 

då denne ingår vadhållning på matchen med kännedom om att matchen är manipulerad. I det 

fall den idrottsliga aktören använder sig av ett ombud för att ingå vadhållning på matchen kan 

även denne bli föremål för straffansvar i egenskap av medhjälpare enligt BrB 23 kap. 4 §. 
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Mot denna bakgrund står klart att denna typsituation i nuläget är svår att beivra på straffrättslig 

väg. Utöver den funktion som idrottens självreglering fyller kan denna situation enbart nås 

utifrån det lagförändringsförslag som lagts fram inom spellicensutredningen. Ett av de 

bakomliggande argumenten till lagändringsförslaget var uttryckligen att straffrättsligt omfatta 

de situationer där en eller flera idrottsliga aktörer frivilligt bestämmer sig för att manipulera en 

match och i samband med detta ingå vadhållning på matchen. 

 
7.2.2 Situation A (Flera idrottsliga aktörer)   
Initiativet till matchfixning kan även tas av flera idrottsliga aktörer som bestämmer sig för att 

tillsammans manipulera en match och i samband med det ingå vadhållning på matchen. Under 

förutsättning att initiativet tas helt frivilligt utan förekomst av påverkansmetoder såsom 

otillbörliga förmåner, hot eller våld blir lösningarna identiska med ovanstående situation. 

Denna situation kan dock vara mer komplex i och med att det är svårt att veta om externa aktörer 

är involverade. Den idrottsliga aktör som tar initiativ och som påverkar sina övriga idrottsliga 

kamrater att ställa upp kan vara mutad eller hotad av en extern aktör. Därmed kan reglerna om 

tagande och givande av muta bli aktuella enl. BrB 10 kap. 5 a-c §§ liksom bestämmelserna om 

olaga tvång BrB 4 kap. 4 §, olaga hot BrB 4 kap. 5 §  och utpressning BrB 9 kap. 4 §. Den 

idrottsliga aktör, t.ex. anställda fotbollsspelare i en fotbollsklubb, som tagit emot pengar i syfte 

att manipulera matchen kan bli föremål för straffansvar enl. BrB 10 kap. 5 a § 1 st. 1 men. I de 

fall ett anställnings- eller uppdragsförhållande inte föreligger kan straffansvar bli aktuellt enl. 

BrB 10 kap. 5 a § 1 st. 2 men. Detta förutsätter att matchen är föremål för kommersiell 

vadhållning. Likaså kan den eller de externa aktörer som erbjudit fotbollsspelaren en otillbörlig 

förmån bli föremål för straffansvar enl. BrB 10 kap. 5 b §. Sammanfattningsvis beror 

lösningarna för denna situation på om de idrottsliga aktörerna agerar frivilligt eller om det finns 

kopplingar till externa aktörer.  

 
7.2.3 Situation B & C (Nationella och internationella matchfixarnätverk) 
I denna situation förekommer både idrottsliga och externa aktörer. Därmed kan straffrättsliga 

lösningar liksom idrottens regelverk bli aktuella. Då externa aktörer erbjuder idrottsliga aktörer  

pengar i syfte att manipulera matchresultat eller matchhändelser aktualiseras inte sällan reglerna 

för tagande och givande av muta enl. BrB 10 kap. 5 a-c §§. Reglerna kan bli tillämpliga på 

samma sätt som i situation A. I flera fall använder sig externa aktörer av s.k. mellanhänder för 

att  minimera risken för upptäckt. Denna situation förekom i bl.a. Värnamofallet som 
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presenterats i avsnitt 4.3.1. Fallet illustrerar hur man genom medhjälpsansvar kan binda en s.k. 

mellanhand till huvudbrottet bestående av de externa aktörernas givande av muta. 

 

I samband med att externa aktörer rekryterar idrottsliga aktörer kan andra brottsrubriceringar 

bli aktuella såsom olaga hot BrB 4 kap. 5 §, olaga tvång BrB 4 kap. 4 § och utpressning BrB 9 

kap. 4 §. Bedrägerilagstiftningen kan inte bli aktuell av samma skäl som anförts i situation A. 

De idrottsliga aktörer som medverkar i manipulation av matchen omfattas av bestämmelsen om 

otillåten manipulation enl. MFR 1.3 §. Beroende på om de idrottsliga aktörerna deltar i 

vadhållning på matchen kan även MFR 1.2 § angående otillåten vadhållning bli aktuell. Vid 

påföljdsbestämningen enligt reglementet kan hänsyn tas till ifall det förekommit hot eller våld 

enl. MFR 4.3 §. I och med att MFR enbart omfattar de idrottsliga aktörerna har den ingen effekt 

på de handlingar som företas av externa aktörer. Slutligen kan de aktörer som ingår vadhållning 

på de resultat eller matchhändelser som manipulerats bli föremål för straffansvar enligt 

lagändringsförslaget. Här omfattas både idrottsliga och externa aktörer. Precis som i situation 

A kan eventuella ombud omfattas av straffansvar enligt bestämmelsen i egenskap av 

medhjälpare.  

 

Sammanfattningsvis finns få lösningar att tillgå då externa aktörer är initiativtagare. Mutbrotts-

lagstiftningen liksom brottsrubriceringar såsom utpressning, olaga tvång och olaga hot kan 

fånga upp situationer då externa aktörer rekryterar idrottsliga aktörer. Likaså kan de 

mellanhänder som används av de externa aktörerna fångas upp genom medhjälpsansvar till de 

externa aktörernas brott. I nuläget finns ingen straffrättslig lösning för att beivra själva 

manipuleringen av spelmarknaden som sker då de externa aktörerna ingår vadhållning på 

resultat som de på förhand manipulerat. En framtida lösning skulle möjligtvis kunna vara 

lagändringsförslaget som omfattar samtliga personer som ingår vadhållning med kännedom om 

att vadhållningsobjektet är manipulerat. I övrigt återstår idrottens självreglering som enbart kan 

bli tillämplig på idrottsliga aktörer.   
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7.3 Avslutande kommentar 
Detta arbete har redogjort för tre typsituationer av matchfixning som involverar både idrottsliga 

och externa aktörer. Den gemensamma faktorn är att skapa vinster på spelmarknaden. 

Lösningarna beror inte minst på vilken eller vilka aktörer som agerar och vilka påverkans-

metoder de använder sig av.  

 

Vid den första processen som går ut på att manipulera en match har uppsatsen redogjort för 

reglerna om tagande och givande av muta. Reglerna är enbart tillämpliga då det förekommer 

otillbörliga förmåner. Funktionen kan därmed ses som begränsad. Reglerna kan dock bli 

tillämpliga på både idrottsliga och externa aktörer. Genom det nya straffansvaret i BrB 10 kap. 

5 a § 2 men. har personkretsen utvidgats till att omfatta alltifrån jurymedlemmar till personer 

som utför medicinsk besiktning. Mot denna bakgrund kan åklagare rimligtvis täcka in och 

beivra fler situationer. Det huvudsakliga skyddsintresset är att skydda spelmarknaden. På så vis 

fyller möjligtvis andra meningen även en preventiv funktion vid manipulation av 

spelmarknaden.  

 

Att enbart tillgå reglerna om tagande och givande av muta vid manipulering av en match är 

dock inte heltäckande. Som Kristianstadfallet visar på utgör erbjudande av pengar ett inledande 

moment som ofta följs av andra brottsliga påverkansmetoder såsom t.ex. hot och våld. Att 

reglerna om olaga hot, olaga tvång m.fl. fyller en kompletterande funktion för att beivra denna 

situation står klart.  

 

Avseende idrottsliga aktörer omfattas de av ett heltäckande regelverk i form av idrottens 

självreglering. Ett höjt maxstraff borde enligt min mening kunna fylla en preventiv funktion. 

Kanske blir det inte lika lockande att frivilligt delta i matchfixning. Problematiken verkar dock 

mer komplex än så. Lockelsen efter stora vinster från utfall på spel övervinner möjligtvis 

rädslan för avstängning från idrottslig verksamhet. Kanske är det en av anledningarna till varför 

idrottsrörelsen är angelägen om att införa ett specifikt brott mot vadhållning på spel. 

Självregleringen uppnår möjligtvis inte det allmänpreventiva resultat som man hoppats på. Som 

tidigare uttalats i förarbetena till mutbrottslagstiftningen fyller den ingen funktion gentemot 

externa aktörer.  
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Enligt min uppfattning framstår processen att manipulera en match som svår att beivra utifrån 

de straffrättsliga och idrottsliga lösningar som finns till förfogande idag. Problemet ligger i att 

det inte är straffbart att ”enbart manipulera” en match. Istället inriktar sig rättsväsendet och 

idrottsrörelsen på mer specifika moment kring denna situation i syfte att försöka beivra 

situationen i dess helhet.  

 

Den stora frågan förblir hur man på ett effektivt sätt ska kunna beivra manipulation av 

spelmarknaden. Detta utgör själva kärnan i matchfixning då syftet är att tillskansa sig en 

ekonomisk vinning. Bedrägeribestämmelsen i BrB 9 kap. 1 § 1 st. framstår som komplex i 

förhållande till matchfixning. Svaret på frågan om man kan vilseleda någon genom att underlåta 

att berätta om att vadhållningsobjektet är manipulerat förblir något diffus. Det blir intressant att 

se vart åklagarnas fortsatta diskussioner leder och om åklagarmyndigheten i en framtid på nytt 

kommer att inleda förundersökningar om bedrägeri. Möjligtvis skulle en utredning av 

bedrägeribestämmelsen kunna vara på sin plats. På så vis kanske man enklare skulle kunna 

anpassa begreppet bedrägeri till situationer av matchfixning. Viktigt är dock att det klart 

framgår i vilka fall av underlåtenhet som kan utgöra bedrägeri. Ur legalitetssynpunkt är det inte 

minst viktigt att det kriminaliserade området är någorlunda entydigt för att undvika 

tillämpningssvårigheter.  

 

För att undvika risken för konflikter med straffrättsliga principer framstår ett specifikt 

vadhållningsbrott som en lämplig lösning. Som tidigare redogjorts för uppställer lagändrings-

förslaget ett straffansvar för både idrottsliga och externa aktörer. Till skillnad från övriga 

straffrättsliga lösningar kan man beivra den situation då en aktör agerar frivilligt. Lagändrings-

förslaget kräver inte att det förekommer otillbörliga förmåner eller andra typ av våldsbrott för 

att bli tillämpligt. Om och hur detta lagändringsförslag kommer att presenteras i samband med 

redovisning av spellicensutredningen i mars nästa år blir en intressant fråga.  

 

Matchfixning är och kommer troligtvis förbli ett fortsatt problem för idrottsrörelsen, 

spelmarknaden och samhället i stort. Inte minst mot bakgrund av antalet fall som upptäcks de 

senaste åren i Europa och övriga världen. Fenomenet är gammalt och kan möjligtvis ta sig nya 

uttryck och skepnader. Mot denna bakgrund krävs att Sverige fortsätter att ta problematiken på 

allvar och att man lägger stora resurser på att finna effektiva lösningar som kan bekämpa 

problemet. Lagändringsförslaget framstår som en bra början.    
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