Min Match
Anteckningar till
presentation om
matchfixning.

Min Match [slide 1]
Matchfixning [slide 2]
Matchfixning inom tennis [slide 3]
Notes:
I två rapporter från en internationell granskningskommission
beskrivs korruption,
matchfixning och hot inom den internationella tennisen.
I rapporten liknas matchfixningen på de lägre nivåerna vid en
”tsunami”. I utredningen skriver man att två till tre matcher
varje dag är riggade.
Det är framför allt på de lägre nivåerna, i de så kallade futureoch challenger-turneringarna som matchfixning förekommer.
Det satsas stora summor pengar på att spelare som rankas runt
plats tusen på världsrankningen ska slå bättre rankade spelare,
eller att ta ska ta set mot dem.
Enligt uppgift finns det i dag omkring 15.000 tennisspelare som
kallar sig proffs. Men det är bara några hundra som kan leva på
sin tennis.
– I och med att det är så lite i prispengar och jag har hört att
det rör sig om riktigt mycket pengar, så det är inte konstigt att
de spelare som inte har någonting att förlora – de vet att de
inte kommer att bli något - tar den här utvägen, säger Markus
Eriksson.
– En match skulle jag få 70 000 kronor för att lägga mig i.
– Det är mycket pengar och översätter du 70 000 kronor i turneringsvinster på Future-touren är det ungefär sex, sju vinster …
Det är sjuka pengar, säger Daniel Windahl.
Källor: DN.se och UNT.se

AFC U-16 Championship 2016 [slide 4]
Uzbekistans målvakt gör mål från eget målområde i AFC U-16
Championship 2016.
https://youtu.be/90bkLu_bmfw

Om presentationen [slide 5]
Informera [slide 6]
Matchfixning [slide 7]
Exempel på riskfaktorer [slide 8]

Notes:
Om en spelare uppfattar en match som mindre viktig känns det
inte lika illa att inte göra sitt bästa.
En match som inte sänds i TV kommer inte att ha ett dokumenterat bevismaterial.
En person som befinner sig i ett utsatt läge och “måste” ha pengar blir ett lättare byte för matchfixarna.
Spelare i lägre divisioner, eller spelare som vet att de inte kommer nå toppen, kan känna att de inte har så mycket att förlora
och därmed våga ta högre risk i samband med matchfixning.
Spelare som tjänar dåligt på sin idrott kan vara ett attraktivt
byte för matchfixarna. Du får 70.000 kr för att förlora, om
du vinner turneringen kan du vinna 10.000 kr (tennisens Future-tävlingar).

Olika typer av matchfixning [slide 9]
Notes:
• ”Head-to-Head Manipulation” – ett av lagen förlorar
avsiktligt matchen.
• ”Handicap Manipulation” – ett lag förlorar avsiktligt med
ett visst antal mål.
• ”Totals Manipulation” – över ett visst antal mål i matchen.
• ”Referee Manipulation” – domaren har stora möjligheter
att påverka utgången av matchen.
• ”Spot-Fixing” – rött kort, antal varningar, första hörna/
inkast etc.
• ”Goal Shaving” – favoriterna vinner men underpresterar
avsiktligt.
• ”Sport-fixing” – underpresterar för att skapa bättre sportsliga förutsättningar.
De externa (som befinner sig utanför idrotten) matchfixarnas
stora problem är inte att hitta spelare eller domare att muta,
utmaningen är att fixa matcher så att ingen på spelmarknaden
kan se vad de gör. Om de spelar hos asiatiska bookmakers är
det mycket, mycket enklare att dölja fixandet. Det är vanligt att
matchfixare använder sig av kumpaner i andra länder för att
göra stora insatser i Asien.

Beroendeställning [slide 10]
Notes:
Se filmen Talangen (1:01),
https://youtu.be/RVdn_DBrKYE

Film: Fixaren (1:12) [slide 11]

Viktigt att stoppa matchfixning [slide 12]
Spel om pengar [slide 13]
Notes:
För superettan gäller att 70 procent av insatserna görs på den
asiatiska marknaden medan bara 30 procent spelas i resten av
världen inklusive Sverige.
Spel är enormt populärt i Asien och den höga omsättningen hos
spelbolagen drivs av att matcherna från Europa visas live och
ofta på bästa sändningstid. Sportradar bedömer att över 300
bolag i världen erbjuder spel på allsvenskan och superettan.
Samtidigt har onlinespelet gjort det enklare att spela och
svårare att upptäcka riggade matcher – inte bara inom fotbollen. Tennis och cricket är andra sporter som drabbats hårt
av matchfixning. De asiatiska speljättarna godkänner mycket
stora insatser från enskilda spelare. (Svt.se)

Allt går att spela på [slide 14]
Notes:
Nu för tiden erbjuds så kallad Livebetting. Med tanke på dagens rika TV-utbud av sport är livebetting något som växer,
och kommer fortsätta att växa. Dessutom erbjuder fler och fler
spelbolag att se streamade matcher på deras hemsidor.
Sportradar klassar superettan som en högriskserie, men Svenska fotbollförbundet har även pekat ut division 1 som en serie
med hög risknivå och den gångna säsongen har det genomförts
omfattande utbildningsarbete i preventivt syfte hos lag i denna
division. (Svt.se).
Antal spelbolag som erbjuder vadhållning på svensk fotboll:
• Allsvenskan ca 360 st
• Superettan ca 340 st
• Division 1 ca 300 st
• Division 2 ca 230 st
• Division 3 ca 50 st
• Damallsvenskan ca 250 st
• U21 ca 110 st
• U19 ca 80 st

Om spelproblem (1 och 2) [slide 15 och
16]
Notes:
Barn och unga har rätt till en spelfri barndom. Det vill säga att

barn inte spelar om pengar och får leva i en miljö utan spelproblem. Åldersgränser är viktiga att efterleva och åtgärder som
främjar en trygg uppväxt, ger bra förutsättningar för eleverna
att få en bra skolgång och godkända betyg, senarelägger alkoholdebuten samt minskar den psykiska ohälsan kan förebygga
att barn och unga spelar om pengar eller får spelproblem.
(Spelprevention.se).

Spelproblem är vanligt [slide 17]
Förebygga [slide 18]
Värderingar [slide 19]
Notes:
Ett framgångsrikt värdegrundsarbete sker som en integrerad
del i helheten. För att nå dit behöver man arbeta systematiskt.
Studier visar att där arbetet inte når samma framgång sker det
på ett mer splittrat sätt. Ibland tas värdegrunden för given eller
så hamnar det som är allas ansvar på en eldsjäl eller till och med
på en extern aktör vid någon temadag.
Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och
inflytande. Alla ska medverka i arbetet med att främja lika
rättigheter och möjligheter och att förebygga och motverka
diskriminering och trakasserier. (Skolverket.se).

Trygghet [slide 20]
Notes:
“Att säga en sak och göra något annat skapar otrygghet.”

Triggers [slide 21]
Reagera [slide 22]
Säg Nej [slide 23]
Notes:
Det är viktigt att alla tar ansvar för sitt förhållningssätt till spel
och vadhållning på sin egen idrott och följer de regler som satts
upp i antimatchfixingreglementet.
Det är framför allt tre saker man ska veta:
• Du ska veta att du inte får spela på dina egna matcher,
• Du ska veta vad du ska göra om du blir tillfrågad om att delta i
matchfixning och,
• Du ska veta att du måste säga nej direkt.

Anmälningsplikt [slide 24]
Förbud mot matchfixning [slide 25]

Två unga åtalas för matchfixning [slide 26]
Dagens Nyheter. Publicerad 2018-06-08.
Två unga fotbollsspelare i en före detta allsvensk klubb åtalas
för matchfixningsrelaterad brottslighet. 18-åringarna misstänks för att ha försökt muta en 16-årig lagkamrat inför lagets
match i en U19-serie och hotas av lång avstängning från fotbollen. Åtalet väcker frågan om det ska vara tillåtet att anordna
spel på ungdomsmatcher.
Båda de åtalade har haft framträdande roller i sitt lag och den
ene har även spelat för klubbens A-lag.
Matchen spelades förra hösten i en U19-serie. Inför matchen
misstänks de båda åtalade 18-åringarna för att ha försökt övertyga en då 16-årig lagkamrat om att denne skulle hjälpa till genom att underprestera på planen. I gengäld erbjöds han pengar.
Lagkamraten sade nej till erbjudandet och senare spreds informationen om mutförsöket till en ledare i klubben, som valde att
berätta för förbundet.
https://www.dn.se/sport/fotboll/tva-18-aringar-atalas-for-matchfixning/

Åtgärdsplan för klubbar [slide 27]
Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.
• Förbjudet att medverka till matchfixing (1.3 § MFR).
• Förbjudet att spela på egen match eller låta någon annan
göra det åt dig – inte ens på egen seger (1.2 § MFR).
• Skyldighet att rapportera (1.3 och 1.6 §§ MFR).
• Riskerar 10 års avstängning från all idrott (4 § MFR).
• Förening riskerar böter samt poängavdrag, diskvalifikation eller degradering.
• Bestraffningsanmälan prövas av Disciplinnämnden som
första instans.
• Alla får anmäla förseelser.
• Tips (även anonyma) kan lämnas på www.minmatch.se.
• Mer info och utbildningsmaterial finns på www.minmatch.
se. http://minmatch.se/sv/reglemente/

Nu är det upp till dig [slide 28]
Avsluta med att prata om vilka reflektioner presentationen har
väckt och hur man själv kan bidra och ta ansvar.

