
Min Match
– om matchfixning



Matchfixning

• Matchfixing är att med otillåtna medel 
påverka utgången av, eller ett delmoment,  
i en idrottstävling. 

• Det kan handla om spelare som låter sig  
mutas och till exempel gör så att det egna  
laget förlorar.



Matchfixning inom tennis  



AFC U-16 Championship 2016  
Uzbekistans målvakt gör mål från eget mål- 
område i AFC U-16 Championship 2016.
Youtube

https://youtu.be/90bkLu_bmfw


Om presentationen
Presentationen är uppbyggd efter följande:

• Informera

• Förebygga

• Reagera



Informera



Matchfixning

• Matchfixing är när någon inom idrotten 
erbjuds pengar för att manipulera en 
idrottstävling som denne deltar i.

• Både spelare, ledare och domare får frågan.

• Det pratas mycket om fotboll men många 
andra idrotter är också drabbade.



Exempel på riskfaktorer

• Oviktiga matcher.

• Försäsongsmatcher.

• Matcher som inte sänds i TV.

• Privatekonomi och spelproblem.



Olika typer av 
matchfixning

• Den ensamme fixaren.

• Konspirationen - lagkamraterna.

• En korrupt ledning.

• Kriminella nätverk.



Beroendeställning
• Som ung spelare kan man lätt hamna i 

beroendeställning till kompisar, äldre spelare 
eller agenter.

• Det börjar med tjänster och gentjänster.

• “Matchen på lördag är oviktig, vi skulle 
kunna ta det lite lugnt du och jag”.



Film: Fixaren (1:12) 
Youtube

Diskutera
• Hur skulle ni beskriva situationen som tjejen i 

filmen har hamnat i?

• Vilka råd skulle ni ge tjejen i filmen?

https://youtu.be/259WFsA9Bgg


Viktigt att stoppa 
matchfixning
• Idrott med matchfixning blir ointressant.

• Idrottare och publik kommer lämna idrott 
som förstörs av matchfixning.

• Matchfixing involverar dessutom organise-
rad brottslighet med risk för hot och våld.



Spel om pengar

• En genomsnittlig match i superettan lockar 
mindre än 2.000 åskådare.

• Varje match beräknas i genomsnitt omsätta 
35 miljoner kronor i spel.

• Den största delen av insatserna görs i Asien.

Källa: Lotteriinspektionen och Svt.se



Allt går att spela på

Några exempel:

• Antal hörnor.

• Antal mål.

• Vinner nästa poäng.

• Vinner nästa set.



Om spelproblem 1

• Många lockas av reklamens löften om 
spänning, gemenskap och snabba pengar. 

• Spelet påverkan på hjärnans 
belöningssystem.

•  Skapar beroende som liknar drogberoende.



Om spelproblem 2

• Riskabelt för den som söker spänning eller 
flyr från bekymmer.

• Det finns en 18-årsgräns för att skydda barn 
och ungdomar.

• Problemspelande är mer vanligt hos  
elitidrottande pojkar och män.

Källa: Centrum för psykiatriforskning (CPF)



Spelproblem är vanligt
• 2 procent har ett problemspelande.

• 4 procent har ett riskabelt spelande.

• 450 000 personer har någon grad av  
spelproblem.

• Många fler drabbas av konsekvenser av 
spelproblem – inte minst barn och närstående.

Siffror för Sverige, källa: Spelprevetion.se



Förebygga



Värderingar
Goda värderingar skyddar mot fusk.

• Alla i föreningen har samma värde.

• Vi bryr oss om varandra.

• Vi tar ansvar för oss själva och för andra.

• Arbeta med värdegrund.



Trygghet
Trygghet skyddar mot fusk.

Trygghetsfaktorer:

• Goda relationer med ledare och andra spelare.

• God kommunikation och utbyte av informa-
tion.

• Öppenhet och samma regler för alla.



Triggers
Arbeta med egna triggers mot matchfixning. 
Triggers är värdeord, något som alla enas om att 
följa.

Exempel på triggers för ett idrottslag,

• Vi gör alltid vårt bästa på och utanför planen.

• Vi har alltid en positiv attityd.

• Vi har alltid en rak och ärlig kommunikation.



Reagera



Säg Nej!
• Säg NEJ direkt vid fråga om matchfixning.

• Spela inte på egen match.

• Du riskerar 10 års avstängning samt fängelse 
eller böter.



Anmälningsplikt
• Anmäl direkt till ditt idrottsförbund eller 

någon inom din förening som du har  
förtroende för.

• Alla har skyldighet att rapportera matchfix-
ningsförsök som man har kännedom om.

• Det gäller oavsett om du är vittne eller själv 
blir utsatt.



Förbud mot matchfixning
• Det är förbjudet att vara med och fixa en  

tävling eller del av en tävling.

• Det är förbjudet att via ombud betta på match-
er och händelser i matcher som man själv kan 
påverka.

• Den som fixar en tävling riskerar böter och 
avstängning upp till 10 år.



Två unga åtalas för 
matchfixning
• Riksenheten mot korruption åtalar två ung-

domsspelare i en tidigare allsvensk förening.

• 18-åringarna misstänks ha försökt muta en 
lagkamrat.

• Spelarna hotas av lång avstängning.



Åtgärdsplan för klubbar

• Inom föreningar har man ett ansvar att 
bedriva ett aktivt arbete mot matchfixning. 

Det finns ett reglemente: 

• “Idrottens reglemente om otillåten  
vadhållning samt manipulation av idrottslig 
verksamhet”



Nu är det upp till dig!

Arbeta mot matchfixning på minmatch.se


