
Så jobbar Svenska Spel mot matchfixning  
 
Om Svenska Spel  
Svenska Spel är ett statligt ägt spelbolag med ett särskilt uppdrag att förebygga osunt spelande. 
Bolaget ska samtidigt erbjuda säkra spelprodukter. Det finns också förväntningar på Svenska Spel att 
jobba förebyggande mot företeelser som kan skada idrottens värdegrund och integritet, till exempel 
matchfixning.  
 
Svenska Spel arbetar för att allt spel ska ske på sportens villkor och tar därför stor hänsyn till det i 
utbudet av spel och i arbetet med att säkra spelobjektens integritet och motverka eventuell 
manipulation.  
 
Matchfixning  
Uppgjorda matcher eller manipulation av matcher och matchresultat är ett allvarligt hot mot idrotten 
och riskerar att underminera trovärdigheten för hela idrottsrörelsen. De senaste årens utveckling, 
med många fall av konstaterad matchfixning i utlandet och misstänkta fall av matchfixning i Sverige 
signalerar att företeelsen måste tas på största allvar.  
 
Svenska Spel och våra samarbetspartners ser allvarligt på händelser som kan ifrågasätta regeln att 
matcher avgörs efter principen om fair play och att alla inblandade gör sitt yttersta för att vinna.  
 
Ur ett spelbolagsperspektiv måste Svenska Spel, så långt det är möjligt, kunna säkerställa mot sina 
kunder att de spelobjekt bolaget erbjuder är fria från manipulation. Svenska Spel jobbar därför 
utifrån en försiktighetsprincip för att säkerställa högsta tänkbara spelsäkerhet och integritet på 
erbjudna spelobjekt.  
 

Hur Svenska Spel jobbar mot matchfixning  
 
Registrerat spel  
Svenska Spel kräver att varje kund identifierar sig och varje spel registreras. Det ökar säkerheten för 
enskilda kunder och möjliggör också för bolaget, och i förekommande fall för polis och åklagare, att 
utreda misstänka matcher och speltransaktioner kopplade till misstänkta matcher.  
 
Insatsbegränsningar  
Svenska Spel begränsar hur mycket spelare kan satsa på olika spelobjekt och hur mycket pengar 
Svenska Spels ombud kan ta emot per dag och/eller spelomgång. Begränsningarna bidrar till att 
minska risken för manipulation och matchfixning eftersom det oftast finns ekonomiska motiv bakom 
uppgjorda matcher.  
 
Restriktivt urval  
Svenska Spel erbjuder ett restriktivt sportspelutbud. Vi erbjuder till exempel inte spel på nästa inkast, 

nästa gula kort och nästa hörna eftersom det är exempel på händelser som är lätta att påverka och 

som kan användas vid manipulation av matcher. Svenska Spel väljer också att avstå från att erbjuda 

spel på lägre divisioner då de i allmänhet inte har samma grad av seriositet som högre divisioner. 

Svenska Spel erbjuder dessutom inte spel på matcher mellan minderåriga.  

Kontroll och uppföljning  
Svenska Spel övervakar i realtid de insatser som görs på våra spelobjekt för att kunna justera 
spelodds och upptäcka eventuellt avvikande spelmönster som kan indikera misstankar om 
matchfixning och manipulation. Bolaget följer även oddsrörelser på andra spelmarknader.  



 
Analys  
När avvikande spelmönster upptäcks genomför Svenska Spel alltid djupare analyser av samtliga 
speltransaktioner. I de fall ingen rimlig förklaring kan hittas till det avvikande spelmönstret, det vill 
säga trolig matchfixning, polisanmäler alltid Svenska Spel händelsen för att få den utredd av polis och 
åklagare.  
 
Samarbeten och informationsutbyte  
Svenska Spel samarbetar med Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska 
Ishockeyförbundet, Svenska Handbollsförbundet, Svenska bandyförbundet och Svenska 
Innebandyförbundet, samt polis och åklagare i arbetet mot matchfixning. Utöver det nationella 
samarbetet samverkar Svensk Spel med internationella spelbolag inom ramen för GLMS, Global 
Lottery Monitoring System, för utbyte av information om misstankar om matchfixning och 
manipulation av matcher. Verksamheten övervakas av Spelinspektionen som erhåller rapporter på 
uppkomna ärenden. 
 
 

Därför stoppas spelet på en match  
 
Kraftigt förändrade insatser och/eller oddsrörelser  
Vid upptäckt av onormala insatser på matcher kan Svenska Spel stoppa spelet för att justera odds 
eller stänga vadhållningen på den aktuella matchen. Svenska Spel övervakar även oddsrörelser hos 
andra spelbolag. Kraftigt förändrade oddsrörelser kan föranleda Svenska Spel att, ur ett 
försiktighetsperspektiv, stänga spelet på en match eller justera odds. Kraftiga oddsrörelser indikerar 
att stora insatser läggs på ett sätt som bryter av mot det förväntade insatsmönstret.  
 
Förändrade förutsättningar 
Styrkeförhållandena mellan lagen kan förändrats från det ett odds har publicerats och att en match 
börjar. Det leder oftast till att spelet stoppas och oddsen justeras eller att matchen inte erbjuds för 
vidare vadhållning.  
 
Tips och information 
Tips och information från våra samarbetspartners om att en match kan vara manipulera kan leda till 

att Svenska Spel stänger spelet på en match. 

 

Vad händer efter att spelet stängs och vem vet vad som hänt? 

Kommunikation och uppmärksamhet  
När Svenska Spel stänger spelet på en match uppstår i regel många frågor. Både 
klubbrepresentanter, enskilda spelare, media och idrottsförbund vill i regler veta vad som hänt. 
Svenska Spel har i sin kommunikation valt att vara så transparenta som möjligt. Ibland gör dock 
omständigheterna att vi måste vara restriktiva med våra kommentarer. En orsak kan till exempel vara 
att inte försvåra en eventuell polisutredning eller utredning av Idrottens egna organisationer. I vissa 
fall kan det också förekomma hot mot spelare, lag, klubbrepresentanter och domare.  
 
Ibland leder ett sådant förhållningssätt till spekulationer och uppfattningen om att Svenska Spel 
försöker dölja information eller i värsta peka ut enskilda föreningar eller personer. Det är inte 
Svenska Spels avsikt att misstänkliggöra klubbar och enskilda individer när bolaget stänger matcher.  
 



Ingen, förutom den eller dem som är direkt iblandande i manipulationen, kan initialt veta exakt vad 
som hänt. Men genom att polisanmäla misstänkta fall av matchfixning och fall där Svenska Spels 
egen spelinformation kraftigt avviker mot det förväntade, hoppas Svenska Spel bidra till att förhindra 
för företeelser som skadar idrotten och Svenska Spels egen trovärdighet som spelbolag.  
 
Vem är klubbens samtalspartner i frågor kring matchfixning?  
Om Svenska Spel väljer att stänga spelet på en match som din förening deltar i, ska ni vid eventuella 
frågor, vända dig till ditt specialförbund, till exempel Svenska Fotbollförbundet. Detta gäller även om 
man har andra frågor runt matchfixning.  
Om du misstänker eller har information om matchfixning kan du rapportera händelsen via sajten Min 

match (https://minmatch.se/sv/) som är en tipsfunktion som administreras av en professionell tredje 
part. Du kan även rapportera det du vet till ansvariga ledare i din förening eller direkt till berört 
specialförbund. 

 

https://minmatch.se/sv/

