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Abstrakt 

Syftet var att undersöka uppfattningar, ansvarstagande och åtgärder kring matchfixning. 

Urvalet bestod av totalt sju respondenter fördelade på två spelare, två ledare och tre 

styrelsemedlemmar. Respondenterna tillhörde föreningar inom Gävleborgs län idrottsförbund 

med koppling till fotboll och bandy. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer och har 

fair-play idealet, sociala konstruktioner och Kohlbergs moralutvecklingsteori som teoretiska 

utgångspunkter. Bearbetningen och analysen följde de tre stegen transkribering, datareduktion  

och skapande av teman. 

 

Resultaten från intervjuerna delades in i de tre teman som bildades utifrån syftet och 

frågeställningarna. Vid temat uppfattningar uppvisade intervjuerna framförallt att det fanns 

bristande kunskaper angående matchfixning och ett ekonomiskt hot med anknytning till 

spelindustrins utveckling. I temat ansvarstagande framfördes att både idrottsrörelsen och de 

samhällsmässiga aktörerna bör integrera mer och ta större ansvar. Angående åtgärder var 

anblicken riktad emot spelutbudet, värdegrunden, samverkan mellan aktörer och en 

avskräckande bestraffning. I analysen framkom det att idrotten är i förändring med 

spelindustrin och synen på moraliska handlingar. Det är något som utgör ett hot mot idrottens 

kärna med god etik och moral, samt en försvårande omständighet i arbetet mot matchfixning. 

Slutsatsen är att det finns flera bekymmersamma aspekter inom samtliga tre teman och att det 

behövs ett gemensamt arbete gentemot matchfixningen. 
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Abstract 

The aim was to explore perceptions, responsibility and measures around matchfixing using an 

idiographic approach. The sample of consisted seven respondents with two players, two 

managers and three board members. The respondents belonged to associations in Gävleborg 

county sports federations linked to football and bandy. The study is based on semi-structured 

interviews and has the ideal of fair play, social structures and Kohlberg's moral development 

theory as the theoretical bases. The processing and analysis followed the three steps of  

transcription, data reduction and creation of themes. 

 

The results from the interviews were divided into three themes that were formed after the 

purpose and issues. The respondent’s perceptions showed that there was a lack of knowledge 

regarding matchfixing and an economic threat related to the gaming industry. Regarding the 

measures they were directed against the betting line, values, interaction between performer 

and a deterrent punishment. The analysis revealed that sports is under change with the gaming 

industry and with a new different view of moral acts in sport. That’s something that poses a 

threat to the sport's good values with good ethics and morals, as well as an aggravating factor 

in working against matchfixning. The conclusion is that there are several worrying aspects in 

all three themes and a need for a common effort against matchfixing. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har det under längre tid funnits misstankar om att det förekommit matchfixning 

inom idrotten. Som fenomen har det yttrats som ett problem av Riksidrottsförbundet (2016) 

och de skriver att matchfixning kan betraktas som ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens 

framtid. Fenomenet strider mot den svenska idrottens huvudsakliga värderingar, som 

integritet, rent spel och respekt för andra aktörer (ibid., 2016). Konsekvensen skulle kunna bli 

att idrottstävlingar på sikt tappar i intresse (ibid., 2016). Även Andersen (2014, s. 123) menar 

att uppgjorda matcher blivit ett hot mot idrotten. Matchfixning har en potential att skada 

idrottens kulturella och kommersiella värden och det finns en stor osäkerhet hur problemet 

ska bekämpas (ibid., s. 123). 

 

Under de senaste åren har matchfixning varit ett ämne som blivit mer närvarande medialt, 

vilket resulterat i flera artiklar och granskningar. Under år 2015 kom en fällande dom 

gällande matchfixning inom fotbollen i Sverige (Sportbladet, 2015). Storstjärnan inom 

tennisen Novak Djokovic berättade i januari 2016 att han blivit erbjuden 200 000 dollar för att 

förlora en tennismatch (Gibson, 2016). SVTs dokumentärprogram Uppdrag granskning sände 

under oktober månad år 2014 ett avsnitt där fokus låg på matchfixning inom den svenska 

fotbollen i både Allsvenskan och Superettan (Rensfelt, 2014). Det är bara några av de 

publicerade berättelser som figurerat i dagspressen angående matchfixning under de senaste 

åren.  

 

Det råder konsensus inom idrotten att det är skadligt om idrottstävlingar och spel om pengar 

skulle styras av organiserad kriminalitet (Andersen, 2014, s. 127). Risken inom idrotten är en 

framtid med kriminella nätverk som påverkar idrottsutövare världen över och i så fall kan lura 

andra medspelare och publik (ibid., s. 127). Det är också ett problem att det finns korruption 

kopplat till matchfixning inom idrottsföreningar och idrottsförbund på både nationell- som 

internationell nivå (ibid., s. 134). I artikeln The olympic fight against match-fixing menar 

författaren Jena-Loup Chappelet (2015, s. 1261) att arbetet och resurserna mot matchfixning 

liknar det som fanns mot dopingen under tidigare årtionden. Den internationella olympiska 

kommittén (IOK) satsade exempelvis under år 2014 lika mycket pengar på att förhindra 

matchfixning som doping, vilket inte hänt tidigare (ibid, s. 1266). En annan viktig sak under 

samma år var att Europarådets konvention uppmanade Europas regeringar att vidta åtgärder 
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vid lagstiftningen mot uppgjorda matcher, något som kan liknas i vad som genomfördes av 

Europarådet redan år 1989 i kampen mot doping (ibid, s. 1267).  

 

I den svenska idrottens egna idéprogram Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 12) 

betonas att idrotten ska hålla sig inom ramarna för idrottens uppgörelse samt stå för en god 

etik och moral. Den stora mängd pengar som cirkulerar inom idrotten ska hanteras på ett 

korrekt tillvägagångssätt som står i paritet med de lagar och regler som finns i samhället och 

inom idrotten (ibid., s. 15). I en rapport utgiven av Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) så 

framgår det i rapportens slutsats att det behövs mer forskning kring ekonomisk brottslighet 

kopplat till föreningslivet i Sverige (Nilsson m.fl. 2015, s. 107). I rapporten, som 

genomfördes i samarbete mellan Svenska spel, Svenska fotbollsförbundet och 

Riksidrottsförbundet, belystes problemet med matchfixning ett flertal gånger. Det utgörs ett 

antagande att manipulation av matcher varit ovanligt i Sverige fram till nyligen och 

framförallt konstateras det att forskningen i området är mycket begränsad (ibid., s. 14). 

Dessutom menar författarna i rapporten att framtida forskning har mycket att vinna på om 

området fortsätter att undersökas (ibid., s. 107). Författarna Haberfeld och Sheehan (2013, s. 

11) åsyftar att forskning om matchfixning som område behöver mer data, för att kunna bidra  

till en bättre insikt i ämnet. 

 

Tanken är att studien ska kunna bidra som tillgång i förståelse kring området matchfixning, 

något som också efterlystes i BRÅs rapport (Nilsson m.fl. 2015, s. 54). Resultaten i studien 

ska förhoppningsvis kunna användas av olika aktörer inom idrottsområdet, samt som 

komplement till framtida forskning. En uppsats kring matchfixning är framförallt intressant 

eftersom att forskningsläget är så pass begränsat och att det är ett allvarligt problem p.g.a. att 

fenomenet är olagligt, samt ett hot mot tävlingsidrotten. Utöver den forskning som bedrivits 

av Riksidrottsförbundet så finns det relativt lite forskning hur föreningar och förbunden inom 

svensk idrott ser på fenomenet matchfixning. Både på nationell och internationell nivå finns 

det en kunskapslucka riktad mot hur idrottare och ledare ser på fenomenet matchfixning. Det 

finns delar inom forskningen angående hur inblandning gått till inom matchfixning och på 

vilket sätt de kan påverka, men inga perspektiv angående uppfattningar, ansvarstagande  

och åtgärder kring fenomenet. 

 

 



3 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att: 

Undersöka uppfattningar om fenomenet matchfixning samt uppfattningar om ansvarstagande 

och åtgärder för att motverka fortsatt negativ utveckling av matchfixning inom idrotten. 

 

Detta leder till dessa tre frågeställningar: 

● Vilka uppfattningar har idrottsliga representanter kring fenomenet matchfixning inom 

idrotten? 

● Vilka uppfattningar har idrottsliga representanter angående ansvarstagande för att undvika 

negativ utveckling av fenomenet matchfixning inom idrotten? 

● Vilka uppfattningar har idrottsliga representanter angående åtgärder för att undvika negativ 

utveckling av fenomenet matchfixning inom idrotten? 

 

1.3 Avgränsningar 

Utgångspunkten är hur idrottsliga representanter i form av utövare, ledare och 

styrelsemedlemmar uppfattar matchfixning och hur de resonerar angående fenomenet. De 

olika aktörerna har en anknytning till lagidrotterna fotboll och bandy. Anledningen till att 

studien begränsades till just dessa respondenter och idrotter, hade sin grund i svårigheten att 

få människor från förbund eller andra idrotter i undertecknads region att ställa upp på intervju. 

I studien har begreppet matchfixning avgränsats till vadhållning via internet eller spelbutik, 

där individer eller grupper försöker påverka idrottsliga aktörer att avsiktligt verkställa på 

förhand uppgjorda matcher för att nå ekonomiskt vinning. Tanken att studien ska fokusera på 

en idrottslig inriktning och dess perspektiv av hur det påverkar idrotten och vilka åtgärder  

som kan vidtas för att hantera problemet.  

 

1.4 Centrala delar om matchfixning 

Tanken med detta avsnitt är en översikt angående centrala begrepp och viktiga delar som kan 

berika läsaren kring innebörden av matchfixning och dess närliggande områden. Avsnittet är 

uppdelat i de tre rubrikerna, begreppet matchfixning, lagar och regler, samt spelmarknaden  

och spelutbudet. 
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1.4.1 Begreppet matchfixning  

I Andersen artikel Matchfixning – en global utmaning framhåller han att det behövs en hållbar 

definition av begreppet matchfixning, framförallt så att det underlättar för domstolar (2013, s. 

127). Han betonar dock att det finns svårigheter att ange en exakt definition angående 

 begreppet (ibid., s. 128). 

 

I Texten jumping into fixing av Declan Hill (2015, s. 214) redovisas två typer av 

matchfixning. Den ena består av en manipulation där ett lag hjälper det andra laget till vinst 

eller oavgjort (ibid., s. 3). Den andra typen är när någon eller några lyckas styra resultatet för 

att ta del av en vinst på spelmarknaden. En annan liknande jämförelse har redogjorts av 

Aquilina och Chetcuti (2013, s. 108) som diskuterar matchfixning i form av idrottsliga 

orsaker och spelrelaterade orsaker. Spapens och Olfers (2015, s. 337) går ett steg längre 

genom att dela in matchfixning i fyra områden. De menar att det finns icke-gambling 

relaterad matchfixning i både formen med mutor och utan mutor, samt gambling relaterad 

matchfixning, som också kan kategorireas i med mutor och utan mutor (ibid., s. 5). Precis som 

Andersen (2013) påtalar i sin artikel finns det en svårighet att förstå vad som menas med 

matchfixning eftersom det finns flera olika former av fusk som har med idrottsliga resultat att  

göra. Europarådet har definierat matchfixning följande: 

 

Europarådets definition av matchfixning översatts till svenska och lyder följande:  

”Manipulation av idrottstävlingar” innebär ett avsiktligt arrangemang, handling eller 

försummelse som syftar till att otillbörligen påverka en idrottstävlings förlopp eller 

resultat, med avsikten att avlägsna eller reducera tävlingens oförutsägbara karaktär, i syfte 

att vinna en otillbörlig fördel för sig själv eller andra”. (Nilsson m.fl. 2015, s. 13) 

 

I avsnittet avgränsningar redogjordes att denna studie fokuserar på vadhållning med 

utgångspunkt att inblandade parter når ekonomiskt vinning genom mutning eller egen 

påverkan. Studien utgår från Lotteriinspektionen definition av matchfixning som lyder: 

 

”Manipulation av en idrottstävling, där involverade deltagare (idrottare, tränare, ledare, 

domare, etc.), för ekonomisk vinning, för sig själva eller andra, gör försök att påverka 

utgången av tävlingen eller enskilda händelser under tävlingen.”  

(Lotteriinspektionen, 2013, s. 15). 
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1.4.2 Lagar och regler 

I en studie som handlar om matchfixning är det viktigt att redovisa hur lagarna och reglerna 

ser ut inom idrotten och i det rättsliga väsendet. Lotterilagen från år 1994 är den lag som utgör 

spelregleringen av idrottsliga tävlingar i Sverige (Redondo, 2008, s. 90). Lagen innebär att 

staten har kontroll över lotteritillståndet, och att vadhållningen av sportspel utgörs av statligt 

ägda Svenska Spel (ibid., s. 90). Däremot finns det möjligheter att spela på svenska matcher 

och tävlingar via andra bolag eftersom att dessa inte är placerade i Sverige och behöver därför 

inte följa lotteriinspektionens tillsyn (Nilsson m.fl. 2015, s. 92). I Sverige finns det för 

tillfället ingen lag som är särskild tillsatt för att hantera manipulerade matcher inom idrotten 

(ibid., s. 15). Däremot finns det andra lagar som är nära till hands och kan praktiseras vid 

manipulation av idrottsliga matcher. Det är då lagar som mutbrottslagstiftningen, 

bedrägeribestämmelserna samt olika former av utpressning (ibid., s. 15).  

 

Den svenska idrottsrörelsen styrs utöver den svenska lagstiftningen också genom ett eget 

regelverk och är där självständig i sina beslut (ibid., s. 16). Från år 2015 antog 

Riksidrottsförbundet ett specifikt reglemente mot matchfixning, som gäller för samtliga 

förbund inom idrotten, utöver specialidrottsförbundens egna bestämmelser 

(Riksidrottsförbundet, 2015). I dokumentet går det att läsa om de centralaste reglerna som 

bland annat visar att det inte är tillåtet att satsa pengar för de aktörer som kan påverka en 

match, samt att det också är förbjudet att manipulera eller utföra förberedelse av manipulering 

av en match (ibid., s. 2). Vidare framgår det att alla aktörer har anmälningsplikt och att 

maxstraffet höjts från två till tio år, samt att preskriptionstiden för att kunna anmäla 

matchfixning höjts från två månader till tio år (ibid., s. 3-4).  

 

Utifrån perspektivet att det finns möjligheter att genomföra vadhållning från spelbolag som 

inte följer svensk lagstiftning och att det inte finns någon specifik lag om matchfixning i 

Sverige, går det rimligen att tänka sig att det kan finns svårigheter att döma någon för 

matchfixning. När det dessutom finns en önskan från idrotten att få vara självständig i ett eget 

regelverk, med egna beslut, uppstår frågan om hur idrotten ska få stopp på matchfixning. 

Både utifrån perspektivet, med hjälp av lagstiftningen i Sverige såväl som internationellt, men 

även ur idrottens egen kontext med regler och åtgärder i Sverige och internationellt. 
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1.4.3 Spelmarknaden och spelutbudet 

I lotteriinspektionens publikation Spelmarknadens utveckling (2015, s. 8) går det att ta del av 

uppgifterna att spelformen vadhållning på sport ökat i omsättning. I samma publikation 

redovisas att Svenska Spel hade en nettoomsättning på 7,8 miljarder, exklusive kasinointäkter, 

varav spel på internet hade ökat med elva procent jämfört med året före (ibid., s. 11). Vid 

siffror i relation till hela den svenska spelmarknaden så utgör Svenska Spel 37 procent och 

aktörer utan svenskt tillstånd uppgår till 21 procent (ibid., s. 12). Resterande marknadsandelar 

var fördelade så att det var 23 procent på ATG, 21 procent på rikslotterier, sju procent på 

Casino Cosmopol och de övriga tre procent var fördelade på bingo, lokala lotterier samt  

restaurangkasino (ibid., s. 12). 

 

Spelutbudet hos de internationella spelbolagen har ökat markant i och med möjligheterna att 

spela på internet (Nilsson m.fl. 2015, s. 73). Vid sökningar under 2015 gavs spelmöjligheter 

på tidsangivelse av mål, antal mål, hörnor, gula och röda kort, första/sista gjorda mål, nästa 

mål, målgörare o.s.v. i alla dess former utifrån aspekterna tid, antal, över/under, ja/nej och 

spelare (ibid., s. 73). Det stora utbudet skapar fler möjligheter att kunna påverka olika delar i 

matcherna för matchfixning och utarbeta strategier för att undvika misstankar. 
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2. Litteraturgenomgång – Tidigare forskning 

Avsnittet tidigare forskning inleds med en genomgång av tidigare forskning inom 

matchfixning. Därefter är texten uppdelad i de tre temana uppfattningar, förekomst och 

perspektiv, ansvarstagande och åtgärder gentemot matchfixning. I brist på tidigare forskning 

utifrån studiens fokus på vad aktiva och ledare anser om matchfixning, redovisas annan 

forskning inom matchfixning som härrör till de tre temana. Det innebär att avsnittet tidigare 

forskning inte utgör samma perspektiv som i denna studie, vilket medför en viss obalans  

mellan litteraturgenomgången och studiens resultat.  

 

2.1 Allmänna kunskapsläget inom matchfixning 

Det finns en begränsad mängd tidigare forskning om fenomenet matchfixning även om 

företeelsen funnits en längre tid. Redan 1915 blev matchen Manchester United mot Liverpool 

fixad till Manchesters fördel (Caruso, 2009, s. 355). Inom forskningen är matchfixning ett 

nytt område och all forskning i denna studie har publicerats under 2000-talet och då 

framförallt under de senaste åren på 2010-talet. Den första vetenskapliga artikeln som 

redovisats är från 2002 av Joan Wardrop som i texten Fixing a match or two uppmärksammar 

att det finns ett problem inom cricketen med fixade matcher (Wardrop, 2002, s. 337). 

Forskningen kring fenomenet har utvecklades i samma takt som det blivit ett internationellt 

problem i och med den öppna spelmarknaden och med tanke på de tekniska framstegen i 

kombination med professionaliseringen av idrotten (Dietl & Weingartner, 2012, s. 17). Den 

digitala utveckling har gjort det möjligt att spela via internet på internationella tävlingar vilket 

haft betydelse för en ökning av matchfixning (Nilsson m.fl. 2015, s. 89). Matchfixningen i 

Sverige kan förekomma på ett annat sätt än tidigare, i och med medbrottslingar utomlands 

som använder sig av korrupta spelare och utländska fixare i samarbeten (ibid., s. 89). Den 

tillgängliga internationella spelmarknaden har dessutom bidragit till svårigheter angående att 

få tag i information i hänsyn till matchfixning, vilket medfört att utredningar försvårats (ibid., 

s. 89).  

 

Declan Hill som anses vara en av de främsta experterna inom matchfixning har i artikeln 

Jumping into fixing (2015) undersökt varför idrottsmän genomför matchfixning. Den allra 

viktigaste slutsatsen är att det vanligaste scenariot för genomförande av matchfixning har att 

göra med en oro för idrottarens framtid med hänsyn till att individen inte kommer ha en 

tillräckligt framgångsrik karriär, riskerar en plötslig skada eller avsaknaden av utbildning 
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(ibid., s. 15). I studiens resultat visade det sig att över 50 procent av den som genomförde 

matchfixning i den Malaysiska proffsligan i fotboll var 29 år eller äldre (ibid., s 11).  

 

Den svenska rapporten Matchfixning – Manipulation av matcher och spelmarknad (Nilsson 

m.fl. 2015) är ett av få svenska verk med koppling till matchfixning. Övergripande har verket 

ett holistiskt perspektiv och är den publikation som Riksidrottsförbundet hänvisar till i sitt 

arbete mot att stoppa matchfixning (Riksidrottsförbundet, 2015). Rapporten har skrivits efter 

en samverkan mellan polisen, åklagarmyndigheten, Lotteriinspektionen, Riksidrottsförbundet, 

Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Spel, varav de tre sistnämnda varit med och bistått 

ekonomiskt (Nilsson m.fl. 2015, s. 18). Intervjuer har genomförts på myndighetspersoner, 

representanter för specialidrottsförbund, spelbolag, personer verksamma inom fotboll och 

bandy, journalister samt personer som satsas pengar på matcher (ibid., s. 21). I rapporten 

redovisas resultatet av initiativtagare till matchfixning genom att dela upp det i externa 

aktörer och idrottsliga aktörer. Externa aktörer kan vara de som bara genomfört matchfixning 

någon gång via tillfrågan (tillfällighetsfixaren) eller genom nätverk såväl nationella som 

internationella, samt ekobrottsnätverk (ibid., s. 29). Kategorin idrottsliga aktörer innehåller tre 

typer av matchfixare. Det handlar om så kallade solofixare som själva kan påverka utgången i 

en tävling, lagkamrater som går samman och genomför matchfixning, samt korrupta ledningar 

i föreningar som påverkar eller beordrar matchfixning (ibid., s. 29).  

 

Vidare skildras vilka typer av matcher och idrotter i Sverige som framförallt drabbas. De har 

särskilt funnits misstankar och förekommit anmälningar inom fotbollen och basketen, men det 

finns också vaga indikationer angående förekomst inom idrotterna bandy, boxning och 

ishockey (ibid., s. 35). Det rör sig i synnerhet om tre typer av matcher som är utsatta, 

obetydliga matcher, matcher med låg bevakning och matcher som genomförts under 

lågsäsong (ibid., s. 35). I rapporten framgår det att de tre huvudsakliga idrottsliga aktörer som 

påverkar resultatets utgång genom matchfixning är domare, spelare och lagledare via beslut 

eller medvetna misstag (ibid., s. 39). Utbudet inom vadhållning via olika typer av spel är 

enormt och det går exempelvis att spela på slutresultat, antal hörnor, mål, utvisningar m.m. 

(ibid., s. 65). I manipulation av matcherna kan därmed målvakt, utespelare eller domaren 

påverka faktorer som strategiska misstag, avsiktliga gula och röda kort, dåligt medvetna 

passningar och domslut, vilket försvårar det arbete som utgörs gentemot matchfixning (ibid., 

s. 65). Resultatet i (Nilsson m.fl. 2015) publikation om matchfixning belyste sex stycken olika 

typer av rekryteringsmetoder för matchfixning (ibid., s. 43). Det är vaga förfrågningar, 
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övertalningar, utnyttjande av maktposition, mutor, skuldindrivning och olika typer av hot, 

tvång, utpressning eller våld (ibid., s. 43). I avsnittet efter ställde författarna frågan vilka som 

blir måltavlor för rekrytering. Sammanställningen visade på sårbarhetsfaktorer såsom 

kriminella kopplingar, ekonomiska problem, osäkra idrottskarriärer och spelintresserade med 

kontakter i spelmarknaden (ibid., s. 53).  

 

I en rapport från Centrum för idrottsforskning (2014, s. 123) med namnet I gråzonen – En 

antologi om idrottens etiska utmaningar finns tre kapitel som härrör matchfixning. I det första 

kapitlet påvisar rapporten matchfixning som en global utmaning och om doping försvagar 

idrottens oförutsägbarhet, så avlägsnar matchfixning den fullkomligt (Andersen, 2014, s. 

125). Författaren framför i resultatet problematiken med att det oftast behövs både 

vittnesutsagor, telefonavlyssning och övervakning för att få en fällande dom (ibid., s. 127). 

Dessutom är de i relation till doping, betydligt lättare att transportera information via internet 

än dopingämnen, i kombination med att idrottsförbund inte har tillräckliga resurser för 

övervakning. De allra mest centrala slutsatsen är att politiker nationellt och internationellt 

behöver utforma en lagstiftning som försvårar matchfixning inom idrotten (ibid., s. 130). 

 

I texten redovisas den tidigare nämnda Declan Hill uppdelning av uppgjorda matcher i två 

delar, varav ena är sportsliga effekter som exempelvis påverkar uppflyttning inom en serie, 

medan den andra faktorn är individer som tjänar pengar på vadhållning (ibid., s. 129). Enligt 

Hill så påverkar den asiatiska spelmarknaden en stor del av matchfixningen i världen eftersom 

olika kriminella spelsyndikat är med och arrangerar matchfixing (ibid., s. 132). En faktor som 

skapar problem i arbetet mot matchfixning är saknaden av dokumentation, vilket blir extra 

problematisk när fenomenet blivit stort och ständigt växer (ibid., s. 131-132). En stor del av 

kunskapen inom matchfixing finns tack vare Declan Hill i och med hans akademiska arbete 

som bland annat skapat tre databaser med uppgjorda matcher i 60 länder (ibid., s. 133). I den 

presenteras intressanta slutsatser som att tre fjärdedelar av manipulationen som sker i 

sportsliga syften förekommer i slutet av säsongen (ibid., s. 133). Resultat visar även att 88 

procent av matchfixning styrs av klubbledarna och att domarna är inblandad i 14 procent av 

matcherna som är fixad internationellt (ibid., s. 133). I övrigt visar rapporten att korruption 

mellan föreningar och förbund förekommer på nationell och internationell nivå och är 

bidragande till matchfixningen (ibid., s. 134). Hill menar även att arbetsförhållanden för 

fotbollsspelare kan medföra risk för matchfixning i och med att lönen i många fall blir 

oregelbunden eller uteblir, vilket skapar möjlighet för lättförtjänta pengar (ibid., s. 134). 
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2.2 Uppfattningar, förekomst och perspektiv av matchfixning 

Under 2015 kom en artikel som undersökt arbetet mot matchfixning inom de Olympiska 

spelen (Chappelet, 2015, s. 1260). I artikeln redovisas flera tävlingar som varit uppgjorda 

eller där det förekommit matchfixing (ibid, s. 1261). I boxningsturnéringen från OS 1988 

dömde flera domare tvivelaktigt, vilket bedömdes som medvetet och resultera i avstängningar 

av domare. Inom konståkningen under OS 2002 höjdes också kritiska röster angående att 

domare tilldelat ett guld till ett ryskt par utifrån konstiga grunder, bland annat konstaterades 

det att domare blivit påverkade vid bedömningar, vilket ledde till protester som sedermera 

innebar att ett kanadensiskt par också fick guldmedaljer (ibid, s. 1261). Vid Turin OS 2006 sa 

den svenska ishockeytränaren i en intervju innan matchen att det eventuellt skulle förlora 

matchen medvetet för att få lättare motstånd i kvartsfinalen (ibid, s. 1262). De förlorade också 

matchen därefter, men det fanns ingen bevisning mot att det skulle vara uppgjort (ibid, s. 

1262). Det fjärde exemplet inträffade vid OS i Peking 2008 där en irländsk seglare satsade 

pengar på att konkurrenter skulle vinna, vilket i slutändan bara resultera i en varning (ibid, s. 

1262). Det sista fallet från artikeln var från London OS 2012 när kinesiska, koreanska och 

indonesiska spelare och ledare stängdes av efter att på ett tydligt sätt försökt förlora matcher 

för att dra egen vinning och få ett lättare spelschema (ibid, s. 1262). 

 

I en holländsk studie undersöktes uppfattningar angående omfattningen av matchfixning med 

hjälp av webbenkäter på 732 medlemmar såsom domare, tränare, spelare och agenter inom 

idrotterna fotboll, tennis, galopp, basket och boxning (Spapens & Olfers, 2015, s. 345). I 

resultatet visade det sig att 27 procent trodde att matchfixning förekommit i sin sport, 19 

procent trodde att det förekommit i den egna ligan, 16 procent trodde i de matcher de själva 

deltagit i och sju procent trodde egna lagkamrater genomfört matchfixning (ibid., s. 15). På 

frågan om det själva vetat om någon annan aktör haft med matchfixning att göra eller att man 

själv fått förfrågan, var siffrorna åtta respektive fyra procent (ibid., s. 15). En annan 

uppfattning i en grekisk studie var att matchfixning blivit lukrativ i Grekland eftersom att 

förutsättningarna skapats i och med möjligheterna att genomföra vadhållning via bolag på 

andra världsdelar och därmed försvårar utredningen för den grekiska fotbollen (Manoli &  

Antonopoulos, 2015, s. 202). 

 

Författarna Dawn Aquilina och Angelo Chetcuti (2013) har valt att studera de senaste fallen 

av uppgjorda matcher på Malta och dess fotbollsliga. I texten beskrivs det att idrotten 

påverkats av möjligheterna med vadhållning på matcher via internet, samt att spridningen 
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vidgas från ett europeiskt perspektiv till en lokal dimension (ibid., s. 5). Under 2000-talet har 

flera fall av matchfixning uppdagats i de stora fotbollsligorna i länder som Tyskland, Italien, 

Grekland och Turkiet (ibid., s. 5). Under åren 2009 till 2012 har matchfixning också 

förekommit i mindre länder såsom Estland, Lettland, Makedonien, Montenegro och Cypern 

(ibid., s. 6). Sammanfattningsvis kan man säga att matchfixning blivit ett globalt problem 

inom idrotten, men att själva förekomsten är både global och regional organiserad. I studien 

Match-Fixing – The biggest threat to sport in the 21st century försöker Carpenter (2012) 

svara på vilka individer som är mottaglig för att genomföra matchfixning. Författaren menar 

att det är lättast att manipulera individuella idrottare eller de med en eget inflytande på 

resultatet, exempelvis en domare (ibid., s. 4). De individer som deltar på en lite lägre nivå 

eller håller på med en idrott där det förekommer mindre granskning kommer vara mer  

mottaglig att ingå i matchfixning (ibid., s. 5).   

 

2.3 Ansvarstagande vid matchfixning 

I Grekland genomfördes en studie på den inhemska fotbollen med fokus på aktörer och 

organisationen runt matchfixning. I resultatet framfördes det att strukturen och organisationen 

med privata ägare var ett problem utifrån matchfixning perspektivet (Manoli & 

Antonopoulos, 2015, s. 200). Studien visade att klubbarna i många fall hade personer med 

tvivelaktig historia eller kriminellt förflutet vid höga positioner inom organisationen (ibid., s. 

5). Således har den grekiska fotbollen haft problem med matchfixning utifrån att den absoluta 

toppen med klubbpresidenter, aktieägare och styrelsemedlemmar varit involverad samt att 

nyckelpersoner varit med vid genomförandet av matchfixning (ibid., s. 6). Ett annat intressant 

resultat från studien var att det inte fanns något samband mellan en spelares ålder, nationalitet, 

karriär eller lag utifrån inblandandet av matchfixning. I studien ansågs det att de stora globala 

organisationerna FIFA och UEFA har ett viktigt ansvar att utbilda domare i objektivitet och 

opartiskhet som hjälper till när de utsätts för tryck och kan därmed också förebygga  

matchfixning (ibid., s. 7).  

 

I Brottsförebyggande rådets rapport framhäver de tre övergripande målsättningar av 

ansvarstagande och förebyggande arbete för att kunna stoppa matchfixning, vilket har 

identifierat med hjälp av antagande från rapportens resultat (Nilsson m.fl. 2015). De handlar 

om att understödja, upprätthålla och underhålla idrottens integritet, samt att försöka försvåra 

matchfixning genom att minska tillfällighetsstrukturerna och öka risken för att bli upptäckt 
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(ibid., s. 92). Det är också viktigt att motverka sårbarhetsfaktorer inom idrotten och hos 

spelarmarknaden (ibid., s. 92). Några av de viktigaste delarna för spelarmarknadens arbete 

handlar då om att se över sårbarheter gällande globaliseringen och digitalisering av 

spelarmarknaden (ibid., s. 94). För att lyckas med arbetet emot sårbarheterna bör de ske en 

förbättring av dokumentation och informationsdelning till polis och idrottsförbund (ibid., s. 

94). Spelmarknaden har också ett viktigt ansvar gällande att kunna kontrollera 

tillgängligheten av vadhållning på låga divisioner, matcher med svagt tävlingsmoment, de 

stora utbuden av spelobjekt och spelformer, samt ett arbete för ökad upptäcktsrisk vid 

matchfixning (ibid, s. 95, 97). Resultat från intervjuerna indikerade att spelbolagen i större 

utsträckning kan arbeta för motverkning av en riskabel spelkultur inom idrotten, då de i flera 

intervjuer framkom att idrotten har en omfattande och rådande spelkultur som kan vara  

problematisk och leda till matchfixning (ibid, s. 96). 

 

Vidare redogörs idrottsrörelsen roll som framförallt bör ansvara för information, diskussion 

och rapportering kring misstänksamhet (ibid., s. 98). I rapporten framgår det att 

idrottsrörelsen trots allt har många saker att se över för att understödja idrottens integritet. En 

del är att öka riskmedvetenheten genom att arbete med den okunskap som finns om 

matchfixning och se över specifika beteenden och kulturer som är sårbara (ibid., s. 99). 

Föreningarna har också ett stort ansvar som går ut på att ha koll på sin ekonomi för att 

undvika sårbarhet och att se över den egna klubbens integritet, men också att kunna se till att 

stödja spelare som kan vara utsatt för problem med ekonomi eller liknande (ibid., s. 101). 

Angående rättsväsendet ser brottsförebyggande rådet framförallt att de bör arbeta med ett 

vidgat fokus liknande narkotikabrott där man lägger mer fokus kring misstänkta personer 

(ibid., s. 105). De bör ske genom ett utökat samarbete med lokal polis och en förbättring av 

kännedomen kring kriminella nätverk, som i många fall är aktiva inom flera typer av brott 

(ibid., s. 105). Det finns dessutom två andra försvårande omständigheter i form av 

bevissvårigheter i och med att straffrättsliga systemet kräver bevisning i ett större 

sammanhang, samt att det finns luckor i lagen som innebär att en del omständigheter kring 

manipulation av en match inte är straffbart (ibid., s. 107). Idrottens skiljedomstol CAS har 

exempelvis bestridit domar i fotboll, tennis och cricket, vilket inneburit friande domar 

(Chapplet, 2015, s. 10). Ur rättsväsendets aspekt krävs därför en översyn och ett 

ansvarstagande kring de nämnda problemen för att förbättra möjligheterna att undgå 

matchfixning.  
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2.4 Åtgärder gentemot matchfixning 

Inför OS 2008 införde IOK regler som innebar en viss del av vadslagningen förbjöds under 

spelen och vid OS två år senare hade IOK åstadkommit ett eget övervakningssystem för att 

kunna upptäcka uppgjorda matcher eller matchfixning (Chapplet, 2015, s. 5). Under år 2010 

genomförde cirka 100 internationella idrottsförbund en sammanslutning och antog då en 

uppförandekod för idrottsmän och tjänstemän samt ett utbildningsprogram gentemot 

matchfixning (ibid., s. 5). IOK ingick 2011 ett samarbete med organisationen Founding 

Working Group som arbetar mot olaglig vadhållning inom idrotten och har därefter inför OS 

2016 i Rio inlett ett samarbete med Interpool för att tillhandhålla utbildning och kunskaper 

om utredning av matchfixning (ibid., s. 6). Ett annat typiskt exempel på samarbeten för att 

kunna övervaka matchfixning var det avtal som IOK inför OS i London inrättade tillsammans 

med spelbolaget betfair som då var ett av Storbritanniens största spelbolag (ibid., s. 7). 

I en rapport år 2013 av UNODC fastslog de att det saknas en gemensam strategi för att få 

stopp mot matchfixning (ibid., s. 9).  

 

Författarna Heltmut Dietl och Cristian Weingartner (2014, s. 128) börjar sin artikel med att 

fotbollen i Europa under de senaste åren utsatts för chockerande skandaler rörande spel och 

uppgjorda matcher. Med det som utgångspunkt beskriver deras artikel att det finns tre stycken 

teoretiska lösningsmetoder utifrån det ekonomiska perspektivet mot matchfixning (ibid., s. 2). 

Det första metoden heter direkt reglering och är kortfattat en strategi där staten sätter fler 

gränser och tar beslut som gör att den fria marknaden blir med balanserad, något som då 

skulle leda till färre möjligheter till matchfixning (ibid., s. 6). Den andra metoden handlar om 

beskattning och idén att skapa möjligheter för införandet av skatt eftersom att spelindustrin 

medför negativa externaliteter (ibid. s. 7). Tanken med denna metod är att samhället på så sätt 

minskar sin välfärdsförlust och att fotbollen inte förlorar externa kostnader (ibid. s. 7). 

Metoden är dock komplicerad och en relevant fråga i sammanhanget är om det faktiskt 

förhindrar matchfixning i det idrottsliga perspektivet. Den tredje och sista metoden är att 

förändra äganderätten, så att exempelvis fotbollen själv har större inflytande på sin marknad 

och kan således kontrollera och tillgå ekonomiska förmåner som i sin tur kan användas för att 

förebygga matchfixning (ibid., s. 8).  

 

Med hjälp av akademiker, politiker och idrottsorganisationer har Carpenters (2012, s. 20) 

presenterat tre kategorier för de viktigaste principerna mot matchfixning. Den första handlar 

om att ha tydliga riktlinjer angående vad som gäller för samtliga parter som är involverad 
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inom idrotten för att skapa förståelse (ibid., s. 8). Den andra riktlinjen är innebörden av 

effektiv övervakning för att kunna bevisa och förebygga problemet, vilket bör ske via täta 

samarbeten med statliga enheter som exempelvis anti-korruption enheten (ibid., s. 9). Sista 

riktlinjen är ett förbättrat arbete av utbildningen genom att föreläsa både för ungdomar och 

elitidrottsmän med hjälp av ett utbildningsprogram som ska redogöra regler, brott och 

skyldigheter. I Aquilina och Chetcuti (2013, s. 124) studie kommer de fram till en liknande 

slutsats där strategin mot matchfixning ska bestå av mer utbildning om matchfixning inom 

idrottsrörelsen, tydligare styrning i fotbollsförbunden och mer initiativ av statliga 

organisationer kring problematiken.  
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Fair Play idealet 

I början av uppsatsen redogjordes att Riksidrottsförbundet förespråkar en god etik och moral 

inom idrotten. Idrottsfältet har alltid upplevts som en miljö där barn och ungdomar ska 

uppfostras på ett moralisk föredömligt sätt. I Riksidrottsförbundets dokument står det bland 

annat ”känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur” (Jönsson, 2008, s. 34). Platon 

utfärdade tidigt att unga kvinnor och män skulle fostras inom gymnastiken och att det därmed 

skulle ha en inverkan för utformningen av samhället (ibid., s 11). Ett annat exempel från år 

1891 angående hot mot fair play, är att straffsparkar infördes i fotbollen efter utvecklingen av 

en allt brutalare spelstil (ibid., s. 113). Svensk idrott med Riksidrottsförbundet som 

huvudorganisation indikerar i många sammanhang betydelsen av fair play och god moral, 

bland annat genom att dela ut fair play-pris för uppvisande av bra uppträdande, sportsmanna-

anda, respekt gentemot motståndare och bra handlingar inom idrottandet (ibid, s. 115-116). 

Trots detta så uppstår inom idrottsrörelsen många gånger situationer där utövare inte väljer att 

följa fair play-normen, även fast den officiella hållning är att det är en norm som 

idrottsrörelsen anser vara värdig att rättfärdiga. Det allra mest grundläggande med fair play är 

att det ska vara rättvist, jämlikt och innehålla rent spel (ibid., s. 114). Principen har sitt  

ursprung från den idrottsliga miljön.  

 

Fair play är i viss utsträckning en social anordning och mycket tyder på att konceptet i den 

moderna och nutida kommersiella idrotten, inte efterföljs på samma sätt som de gjorts 

tidigare. Om man problematiserar fair play idealet upplevs konceptet inte vara för alla inom 

idrottsrörelsen. Jönsson menar i själva verket att det går att argumentera för att idealet är 

hämtat från en tid med amatöristiska ideal (ibid., s. 116). Jönsson konstaterar också att det 

finns ett gap mellan bredd och elitidrotten, som innebär olika synsätt och att det kanske är 

orealistisk att tänka sig en liknande ideologi för både bredd och elitidrotten (ibid., s. 116). 

Med allt detta skrivit så går det ändå att summera fair play idealet som ett koncept där det 

alltjämt kvarstår som grundläggande och en utgångspunkt inom idrotten. 

 

3.2 Social konstruktion 

Den andra delen i det teoretiska ramverket är hämtad från Berger och Luckmann (1966) teori 

om social konstruktion. Författarna åsyftar att samhällets uppbyggnad och verklighet är en 

mänsklig produkt som därefter speglar av sig hos individen i samhället (ibid., s. 79). 
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Författarna har beskrivet det som att “Society is a human product. Society is an objective 

reality. Man is a social product” (ibid., s. 79). Det är kanske så att det finns en obalans mellan 

hur idrotten framställs och hur den faktiskt ser ut i verkligheten. Inom ungdomsidrotten 

präglats individerna till stor del av sunda värderingar och uppfostran, vilket kan bli 

bekymmersam när de når seniornivå där miljön istället speglas av tuff konkurrens, vinna till 

varje pris och i många fall en otrygg miljö. Teorin kan användas för att analysera stridigheten 

att föreningar och individer enligt praxis ska uppträda sportsligt, men att idrotten i större grad 

förändrats till att vinna till varje pris och till en miljö där ekonomi blivit en så viktig del. 

Dessa beteenden och normer kan analyseras genom sociala konstruktioner beträffande hur 

individer influeras till beteenden, som finns inom idrotten, men inte är önskvärda och på sikt 

leder till grövre företeelser.  

 

Berger och Luckmann redogör sekundär socialisering som en process som brukar infalla 

under tonåren. Den processen sker mer på ett medvetet sätt, genom socialisering med andra 

grupper än exempelvis sin egen familj (ibid., s. 166). Den processen kan vara en viktig del när 

individen sedermera går från ungdomsidrotten till senioridrotten. Genom att använda 

perspektivet sociala konstruktioner går det att undersöka gestaltningen av individer i andra 

miljöer, där kulturen ser annorlunda ut och hur de påverkar synen på idrottandet. Teorin kan 

användas för att försöka förstå problematiken mellan idrott och matchfixning genom teorins 

delar med beteende, normer och socialisering. Analyseringen blir således genom att försöka få 

orsaksförklaringar av hur individer påverkas av de olika ideal och miljöer som finns inom 

idrotten, samt hur konstruktioner från värderingar, uppfostran, identitet och interaktion 

påverkar individen gentemot matchfixning i en idrottslig miljö. 

 

3.3 Kohlbergs moralutvecklingsteori 

Den amerikanska forskaren Lawrence Kohlberg har utvecklat en teori om människors 

moraliska utveckling och dess beteende. Kohlberg menar att en individs moraliska 

utvecklingsprocess startar redan som barn och därefter följer en utveckling med tre nivåer, där 

varje nivå innehåller två steg. I den första nivån som heter prekonventionella nivån finns 

stegen straff och lydnad, samt individualism (Kohlberg, 1973, s. 631). Den senare är 

intressant för denna uppsats då det rent konkret går att beskriva steget som handlingar med 

egen vinning (ibid., s. 631). Personen i fråga kan helt enkelt handla för att uppnå fördelar 

genom utbyte med andra personer (ibid., s. 631). Ett vanligt exempel i denna del är att om du 
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kliar min rygg så kliar jag din rygg och på så sätt tillgodoses mina egna behov (ibid, s. 631). I 

detta steg är individen påverkbar för vad som är rätt och fel rent moraliskt. Nivå nummer två 

heter den konventionella nivån och innehåller stegen relationer samt lag och ordning (ibid, s. 

631). När en individ når den andra nivån innefattar den förväntningar som kommer från hens 

omgivning samt den rådande kulturen oavsett konsekvenser (ibid, s. 631). Individens 

inställning till regler blir angelägnare och man är benägen att följa den sociala gruppens 

förväntningar (ibid, s. 631). De individer som befinner sig i steget relationer försöker därmed 

anpassa sina handlingar för att blir omtyckt och godtagen utifrån allmänna normer (ibid, s. 

631). 

 

I den sista nivån som heter postkonventionella nivån har individen nått så långt att hen vågar 

kritisera auktoriteter och individen reflekterar över samhället moraliska beteenden och 

bestämmelser (ibid, s. 631). Vid denna nivå produceras egna riktlinjer eller principer för vad 

som anses vara rätt och fel (ibid, s. 631). En individ som befinner sig vid sjätte steget utgår 

från sina egna etiska principer, vilket är starkt kopplat till ens eget samvete (ibid, s. 632). En 

individ som således inte anser att en lag är korrekt kan därmed välja att bryta den, trots att det 

ur ett samhällsperspektiv kan anses vara omoralisk (ibid, s. 632). Kohlbergs 

moralutvecklingsteori är användbar som analysverktyg när det gäller matchfixning eftersom 

att den kan utnyttjas som förklaring av mänskligt beteende. Teorin kan skapa insikt angående 

varför det finns individer som är på gränsen eller utanför det som anses vara förenligt med 

idrotten i form av moral, etik och regler. 

 

Sammanfattningsvis utgår det teoretiska ramverket från tre olika delar, som skrider in i 

varandra, varav den första är det idrottsliga fair-play idealt som är med för att kunna analysera 

idrottens egen hållning och hur det påverkar individer i en sådan miljö. Den andra är social 

konstruktion som finns med för att problematisera hur individer influeras och socialiseras av 

nya kulturer, samt vilken påverkan ideal har för ett viss beteende. Kohlbergs 

moralutvecklingsteori kan kopplas ihop med de andra två, då den fokuserar på förståelse kring 

både moral och beteenden. Den sistnämnda kan användas för att analysera varför utifrån en 

moralisk utvecklingsprocess. 
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4. Metod 

Metoden innehåller delarna urval, datainsamling, reliabilitet och validitet, bearbetning och 

dataanalys, etiska överväganden, samt en diskussion kring metoden. 

 

4.1 Urval 

Ambitionen med denna studie var att få intervjua människor som arbetar med eller på något 

sätt är insatta eller involverad i problematiken kring matchfixning. Under studiens gång 

visade det sig det var svåruppnåeligt eftersom att det är få människor som arbetar med 

gentemot matchfixning och de som blev tillfrågade var inte intresserad att delta i studien. Det 

visade sig dessutom vara svårt att få tag på människor som själva hade erfarenhet av att vara 

delaktig i matchfixning. När studien inte kunde använda sig av representanter från förbund 

och andra idrottsliga organisationer gick anblicken till att intervjua människor med olika 

angelägenheter inom idrottsrörelsen angående deras syn på problematiken. Därmed gör 

studien inte anspråk på att det är människor med erfarenhet av matchfixning, vilket är viktigt 

för studiens kunskapsanspråk.  

 

I undersökningen intervjuades sju stycken idrottsliga respondenter som hade en koppling till 

Gävleborgs län idrottsförbund och dess föreningar inom idrotterna fotboll och bandy. Valet 

att använda sig av Gävleborg län idrottsförbund grundar sig framförallt i ekonomiska och 

tidsmässiga faktorer då undertecknad var stationerad i regionen. Det kan liknas med Hassmen 

och Hassmen (2008, s. 109) beskrivning av ett bekvämlighetsurval, som menar att det är ett 

urval som är enkelt, effektivt, ekonomiskt och där forskaren tillfrågar individer i närliggande 

område. Inklusionskriterierna för valet av representanter från olika idrotter baserades i första 

hand på att det fanns föreningar inom regionen som var tillgänglig och utifrån det tillfrågades 

föreningsrepresentanter. I och med svårigheterna att få människor att ställa upp på intervju så 

var det endast personer med anknytning till föreningar inom idrotterna fotboll och bandy som 

tackade ja till att delta i studien. 

 

Undersökningsgruppen bestod av två spelare, två stycken som var tränare och de tre sista 

hade uppdrag i styrelsen hos sin förening. Av de sju deltagarna var fem män och två kvinnor 

med ett åldersspann från cirka 25 till 60 år. Erfarenheten bland deltagarna utifrån någon slags 

koppling till idrotten var hög med ett minimum på cirka tio år. Deltagarna hade sitt ursprung 

från den allra högsta serien i sin idrott enda ner till division fyra, varav alla på något sätt är 
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kopplad till en förening som är tillgänglig för spel på internet. Huvudtanken var att endast 

använda sig av representanter från föreningarnas styrelse som undersökningsgrupp, men som 

de har nämnt tidigare fanns svårigheter att få tillräckligt med deltagare, vilket gjorde att 

urvalet utökades till spelare och tränare. Studiens ambition var att kontakta deltagarna med ett 

informationsbrev via mejl, vilket tre av de sju deltagarna fick och tackade ja. De fyra 

resterande blev kontaktad via telefon och valde därefter att ställa upp. Anledningen till att 

undertecknad kontaktade deltagarna via telefon var en brist på svar via mejl, samt ett upplevt 

tvivel gentemot undersökningens område, vilket gjorde att undertecknad upplevde de som 

lättare att få presentera studien och dess syfte på ett tydligare sätt via telefon än de som 

 mottogs via mejl. 

 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under april och maj månad 2016. Utgångspunkten för 

intervjuerna var tre teman; uppfattningar, ansvarstagande och åtgärder, vilket alla knöt an till 

studiens frågeställningar. Temana uppkom allra först efter att ha studerat tidigare studier i 

anknytning till matchfixning. I dessa studier saknades och delvis efterfrågades aktivas egna 

uppfattningar runt problematiken, samt hur de såg på just ansvarstagande och åtgärder. 

Tanken var att temat uppfattningar kunde fånga en allmän bild av matchfixning, att 

ansvarstagande fokusera på vilka grupper eller organisationer som bör arbeta med problemet 

och att sista temat kunde inrikta sig på vilka konkreta åtgärder som behövs för att stoppa 

matchfixning. Själva insamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer så att 

deltagaren hade möjlighet att besvara frågorna med stor frihet. Anledningen till valet att 

använda denna metod var för att kunna ställa följdfrågor angående det deltagarna sa i 

intervjuerna och på så sätt få innehållsrika svar till studien. Dessutom hjälpte förberedande 

frågor och teman till undertecknad, i analysen och intervjuerna, speciellt med tanke på att det 

fanns en oerfarenhet av att intervjua. Denna insamlingsmetod stämmer väl överens med Alan  

Bryman (2011, s. 415) redogörelse av semistrukturerade intervjuer. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna ägde sex av de sju intervjuerna rum på en plats utan 

störningsmoment som respondenten valt, vilket Henricson (2012, s. 170) och Bryman (2011, 

s. 421) rekommenderar. En av dessa intervjuer genomfördes via Skype och det berodde på en 

tidsmässig faktor. Gillham (2008, s. 144) påtalar att det inte har samma effekt som intervjuer 

ansikte mot ansikte, men att det är acceptabelt som intervjumetod. Intervjutillfällena varade 
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mellan 30 till 50 minuter för att respondenten skulle kunna ha full koncentration hela 

intervjun. Intervjuerna började med bakgrundsfrågor om deltagarna och en definition 

angående vad matchfixning är. Sista delen handla om huvudfrågor som då var indelande i tre 

områden utifrån studiens frågeställningar. De förutbestämda frågorna i intervjuguiden finns 

tillgänglig som bilaga i sluten av dokumentet. Bandspelare är ett praktiskt redskap vid 

intervjuer och användes i denna studie för att sedan kunna transkribera data efteråt i lugnt och 

ro utan tidspress, något som Ejvegård (2009, s. 51) och Bryman (2011, s. 420) 

rekommenderar. 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

En studies kvalité kan framförallt bedömas genom en redovisning av dess reliabilitet och 

validitet. För att studien skall få en så hög reliabilitet och validitet som möjligt har 

intervjuguiden bifogats i slutet av arbetet med dess valda områden och frågor, samt den 

tidigare redogörelsen angående dess konstruktion. För att höja reliabiliteten har metoden och 

dess delar med urval, datainsamling och dataanalys beskrivit så specifikt som möjligt för att 

läsaren ska kunna ha förståelse angående hur studien genomförts. Respondenterna fick 

dessutom dagarna innan reda på studiens frågeområden. Under intervjuerna har undertecknad 

haft en neutral roll och på så sätt inte försökt färga resultatet. I denna studie finns det inget 

anspråk på att kunna generalisera resultatet utifrån studiens genomförande. 

 

I bemödandet att försöka förbättra validiteten så använde sig undertecknad av fyra stycken 

beståndsdelar i förhoppning av att få en intervjuguide med de önskade delarna. Den första 

åtgärden som användes för att förbättra validiteten var en pilotstudie på en individ som likna 

urvalet eftersom att hen varit och fortfarande är aktiv inom en av de två idrottena. 

Anledningen till att undertecknad genomförde en pilotstudie var möjligheten att kunna 

korrigera frågor, men också för att få träning på att intervjua. Gillham (2008, s. 45) menar att 

en testintervju är viktigt för att just kunna förbättra frågeguiden och få värdefull träning. En 

andra åtgärd som utnyttjades var en överläggning med handledaren angående frågeguiden och 

hans synpunkter på den, vilket Ejvegård (2009, s. 138) menar är ett bra tillvägagångssätt för  

att få feedback av någon som är mer bevandrad inom forskningen. 

 

Åtgärd nummer tre var att försöka konstruera så varierade frågor som möjligt för att få så 

mycket nödvändig information som möjligt av respondenten. I konstruktionen av 
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huvudfrågorna till intervjuguiden användes inledande, specificerade och indirekta frågor 

(Hassmen och Hassmen, 2008, s. 256-257). Det genomfördes i kombination med andra frågor 

som var styrande, öppna, strukturerade, vilket är kriterier som Bryman (2011, s. 420) 

förespråkar vid intervjuer. Vid intervjuerna har även andra effektiva metoder såsom 

sonderingsfrågor, tystnad och användandet av stödord för att utveckla frågeresonemang 

använts (Alan Brymans, 2011, s. 422-423; Annika Lantz, 2013, s. 74-75; Bill Gillhams, 2008, 

s. 54). Den sista åtgärden var att försöka skapa en egen medvetenhet angående den roll jag 

som intervjuare hade och hur det påverkade händelser som intervjuprocessen, samspelet 

mellan intervjuaren och respondenten, samt intervjusituationen, något som är enhälligt med 

(Gillham, 2008, s. 26-27). I rollen som intervjuare försökte jag också vara medveten om att 

alla har förutfattande meningar och försökte därför ha ett öppet sinne under intervjuerna, 

vilket (Lantz, 2013, s. 83) förespråkar. Genom att jag i min roll som intervjuare lyssnade 

aktivt, hade fokus och var närvarande i samtalet, kunde intervjuerna förbättras och få med 

intressanta delar från intervjuerna, vilket är viktigt enligt Gillham (2008, s. 105) och (Lantz, 

2013, s. 127-128).  

 

4.4 Bearbetning och dataanalys 

Den praktiska processen av bearbetningen och analysen följdes via tre steg, varav det första 

steget var en transkribering av det inspelade materialet. I studien transkriberades alla 

meningar ordagrant med detaljer såsom hummanden och en redovisning av tystnad, eftersom 

tanken var att studiens resultat till stor del skulle redovisas genom citat. Utgångspunkten från 

Hassmen och Hassmen (2008, s. 261) är att ju mer detaljrik transkriberingen är, desto högre 

validitet och reliabilitet. Transkribering genomfördes samma dag eller dagen efter intervjun 

och den totala mängd sidor som de sju transkriberade intervjuerna uppgick till var 46. 

 

Det andra steget i processen efter transkribering var en datareduktion för bearbetning av all 

data. Det innebar att en större mängd data sorteras in i mindre delar för att det skulle 

underlätta att arbete med all de data som inkommit genom intervjuerna. Själva 

identifieringarna genomförde med anteckningar både för hand på utskrivna papper och via 

dator. I den processen organiserades data i olika komponenter genom kodning av det 

empiriska materialet. Det tredje och sista steget var analysen. Själva tillvägagångsättet var att 

föra samman data till teman och se vilka mönster de bilda, vilka skapa studiens resultat. I 

detta steg fördelades data till de tre närvarande teman som utgick från intervjuområdena 
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uppfattningar, ansvarstagande och åtgärder. Hela processen i det andra och tredje steget följde 

Hassmen och Hassmen (2008, s. 113-114) rekommendationer av datareduktion utifrån 

transkriberat data samt analys av data. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Under studien process har undertecknad utgått från en del etiska aspekter. Vid 

intervjutillfällena har respondenterna fått information som rör studiens syfte och villkor, samt 

fått information om att deltagandet är högst frivilligt och att de när som helst har rätt att bryta 

sitt deltagande i studien. Samtliga respondenter har fått frågan om att delta i studien och 

utifrån det valt att godkänna sin medverkan. Respondenterna har dessutom fått information att 

deras uppgifter i studien är konfidentiella och att alla uppgifter lagrats och noterats på så sätt 

att ingen obehörig kunnat spåra några av respondenternas uppgifter. Utöver detta har studiens 

insamlade data endast används för denna enskilda studie och inte till andra sammanhang. I 

och med alla dessa övervägande har denna studie använt sig av Vetenskapsrådet (2002) fyra 

huvudkrav för god forskningssed, vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. På så sätt har undertecknad tagit etiska 

ställningstagande gentemot respondenter och den egen rollen i denna undersökning. 

 

En annan sak som följdes under studiens gång var de åtta levnadsregler om uppförande inom 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2011, s. 13). Undertecknad såg nämligen till att studien höll 

sig till sanningen, redovisade sina utgångspunkter som forskare, öppna redovisningar och 

hade inga andra kommersiella intressen (ibid., s. 13). De andra fyra delar som efterföljdes var 

att forskningsresultat inte har stjäls, att det var god ordning på forskningen och dess 

dokumentation, att det inte bedrivets forskning där människor kommit till skada och att det 

varit en rättvis bedömning av andras forskning (ibid., s. 13). 

 

4.6 Metoddiskussion 

De metodologiska valen i denna studie har både sina fördelar och nackdelar för studiens 

genomförande. Genom semistrukturerade intervjuer var förhoppningen att insamla data om 

individers syn, tolkning och upplevelse. Fördelen med att använda semistrukturerade 

intervjuer var möjligheten att kunna ställa följdfrågor från intressanta resonemang och på så 

sätt kunna styra samtalet i rätt riktning. Nackdelen med denna metod är att det kräver än bra 

intervjuare. En annan förutsättning för att det ska vara en gedigen metod är själva 
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intervjuguiden. Även där går det att diskutera fördelar och nackdelar med hur den såg ut i 

studien. Ur en synvinkel kan den bedömas som tillförlitlig utifrån att undertecknad använde 

litteratur angående hur frågor och ordning bör sammanställas. Ett annat perspektiv är att det 

ändå behövs en skicklighet från intervjuaren för att åstadkomma en pålitlig utformning av 

intervjuguiden. 

 

I kontakten med deltagare användes delvis telefonsamtal och vid ett intervjutillfälle användes 

kommunikationsmedlet Skype. Valen är inte optimala eller önskvärda, men är samtidigt 

acceptabla och var nödvändig för att denna studie skulle kunna genomföras. De var till 

studiens fördel att deltagarna fick reda på delar av intervjuguidens innehåll några dagar innan 

intervjuerna, men en nackdel att materialet inte skickades tillbaka till deltagarna för 

granskning efteråt, vilket berodde på tidsmässiga faktorer. Denna studie har inget statistiskt 

anspråk, vilket naturligtvis påverkar generaliseringsmöjligheter från studiens urval. Antalet 

intervjuer som i detta fall var sju har en viss betydelse, även om det inte utgör det allra mest 

centrala. Utifrån studiens förutsättningar var bekvämlighetsurval i princip det enda 

alternativet att välja. Respondenterna var antingen spelare, tränare eller styrelsemedlem från 

två idrotter, varav föreningarna var aktiv i allt från den högsta eliten upp till division fyra. Det 

optimala hade nog varit en idrott, en titel och en mer begränsad nivåskillnad, men den 

förmildrade omständigheten var svårigheterna att få tag i individer som ville ställa upp på en 

intervju. Det positiva med respondenterna var att samtliga hade erfarenhet inom idrott på ett 

minimum av tio år, vilket gör dem mer trovärdiga. 

 

Studiens validitet och reliabilitet har delvis diskuterats i och med redogörelsen av urvalet och 

intervjuerna. Det är svårt att bedöma studiens tillförlitlighet och överförbarhet, vilket inte är 

ologiskt med tanke på att intervjuer handlar om tolkningar. Intentionen har varit att beskriva 

tillvägagångssättet och förutsättningarna så noga det går, för att undersökningen ska gå att 

upprepa. Läsaren bör dock vara medveten om att de olika valen och förutsättningar som 

beskrivits i metoden i högsta grad påverkar undersökningens resultat.  

 

Valet av teoretiskt perspektiv har under studien varit problematisk och det fanns svårigheter 

att hitta det rätta valet med tanke på studiens område och inriktning. Själva motiveringen av 

valen grundar sig framförallt i ett försök att få med en blandning av den idrottsliga kontexten, 

ett perspektiv av sociala konstruktioner och hur det speglar sig för individer i samhället och 

en tredje teori inriktad på moraliska beteenden. Teorierna täcker inte alla områden i alla lägen 
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men mycket av resultat går att applicera med teorierna. I övrigt så redovisades och följdes 

etiken på ett godtagit sätt som är förenligt med forskningens regler och normer. Sammantaget 

är metoden väl beskriven, men innehåller en del större brister, vilket påverkar studiens 

resultat. 
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5. Resultat och slutsats 

I det femte kapitlet presenteras deltagarnas svar från intervjuerna och den huvudsakliga 

analysen. Resultatet och analysen redovisas via de tre delarna som utkristalliseras i studiens 

frågeställningar i form av uppfattningar, ansvarstagande och åtgärder.  

 

5.1 Uppfattningar om matchfixning 

Samtliga av de som deltagit i studien svarade att kunskapen om fenomenet matchfixning är 

minst sagt bristfällig. Det finns bristande kunskap angående ansvar eller huruvida de olika 

aktörerna bör agera när de kommer i kontakt med matchfixning.  

 

”Om någon skulle erbjuda en stor summa pengar så är det ju inte så att man vet hur man ska 

reagera då, om man ska gå till föreningen, eller polisen, eller gå med på det, eller gå med ska man  

ju inte göra men…” 

Du skulle uppleva att det skulle vara svårt i så fall då, angående hur du skulle göra? 

”Man vet ju inte vad man ska göra, men det är ju vad man själv tror.” (Respondent 5) 

 

Ett fåtal menar att det skulle gynna idrotten om förbund och föreningar på ett tydligare och 

bättre sätt spred information som kunde hjälpa att finna förståelse angående procedurer vid 

matchfixning. Det skulle hjälpa med utbildning rörande hur manipulationen av matcher 

genomförs, vilka typer av spelformer, hur rekrytering ser ut och på vilket sätt som de skulle 

kunna förebyggas. 

 

En typisk kommentar från intervjuerna angående om de fanns tillräckligt med kunskap 

generellt om matchfixing såg ut såhär:  

 

”Nej, det tycker jag inte att det finns. Ja har inte heller så mycket kunskaper om det faktiskt. Visst 

hör man om det, men det diskuteras ju inte direkt om det inom föreningen.” (Respondent 4) 

 

Två av respondenterna hade ett resonemang angående att de finns en naivitet om 

matchfixning inom idrotten i Sverige. Det grunda sig på att idrotten varit förskonad från 

korruption i stor grad att det inte funnits något intresse att diskutera frågan. 
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”De flesta tänker säkert att det händer i Italien och Turkiet osv. De har inneburit att vi inte följt 

med i den utveckling och de möjligheter som finns i dag. Jag tror inte att vi i den svenska 

idrottsrörelsen direkt prioriterat det, men att det för framtiden kan behövas.” (Respondent 2)  

 

Synen från deltagarna angående genomförandet av matchfixning i den svenska idrotten var på 

matcher i den lokala idrotten eller i de lägre divisionerna, där det saknas stor publikmässig 

eller medial bevakning. Ur deltagarnas internationella perspektiv så var synen att 

matchfixningen rimligtvis genomfördes med små insatser och med få personer inblandade.     

 

Vad tror du angående matchfixing regionalt? 

”Det förekommer garanterat” 

Okej.. Utveckla! 

”För små summor, så att det inte märks. Det är väl dåligt att det går att spela på exempelvis en 

division fyra match i Hälsingland, där de kanske är 50 personer i publiken. 

(Tystnad) 

Det borde vara ganska lätt att göra matchfixing med de förutsättningarna.” (Respondent 5) 

 

Majoriteten av respondenterna antydde att det oftast nog handlar om spel på matchresultatet 

med tanke på att det inte finns så mycket alternativ för de lägre serierna på spelmarknaden. 

De ansåg att risken var som störst när ena laget inte hade något att spela för. I den mån de går 

att spela på individuella idrotter så var synen att det kan förekomma mer med tanke på att det  

är enklare att påverka och hållas hemligt.   

 

”Jag tror att de förekommer mer i slutet av serien och att någon eller några tar tillfälle i akt att se  

till att laget inte vinner.” (Respondent 4) 

 

”I utförandet så är nog enklast i tennis eller boxning, å till viss del friidrott och skidåkning även fast  

det inte är en mot en.” (Respondenten 1) 

 

Det fanns alltjämt en uppfattning att många moment som inte är lika grova som matchfixing, 

men ändå omoraliska, förekommer allt mer inom idrotten. De var påtagligt att många hyllade 

idrotten för det som görs bra med exempelvis ideellt arbete med ungdomar, men att det 

samtidigt förekommer hårt tryck på domare, filmningar, pressande föräldrar, mobbing och 

andra saker som inte är i paritet med idrottens vilja såsom matchfixning. 
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”Det finns alltid det som fuskar och det gäller inte bara inom idrotten. Men det är klart att det finns 

en tendens att det bli värre och värre, något som säkert börjat inom elitidrotten och sedan sprider  

sig till ungdomar eller liknande.” (Respondent 7)      

 

Med hänsyn till denna uppfattning går det att identifiera ett ifrågasättande angående att fair 

play idealet som Jönsson (2008) hänför efterföljs i den grad som idrotten propagerar för. Det 

går även att tänka sig att det finns ett gap mellan bredd och elitidrott som Jönsson (2008) 

påtalar angående fair play riskerar att minska om tendensen breder ut sig till ungdomsidrotten. 

En annan aspekt är Berger och Luckmanns (1998) sekundär socialisering och hur normer 

samt system som finns kring en individ i ung ålder påverkar skapandet av miljön. Dessa 

begrepp hör ihop med fair play idealet och är såklart viktigt för idrottsrörelsen med tanke på 

att den vill att idrotten ska fungera som ett slags skeende av socialisering för barn och 

ungdomar. Det är inte omöjligt att tänka sig att en stor del av ungdomsidrotten i Sverige 

förutom själva aktiviteten handlar om att få individer att kunna samarbeta och fungera i en 

grupp samt att individer under sin idrottskarriär präglas av sunda värderingar, som håller dem 

borta från matchfixning. Då individer inom idrotten många gånger växlar grupp eller byter lag 

är det extra viktigt att föreningar arbetar med synen på fair play. Annars är risken att individer 

möter alternativa värderingar som medverkar till mindre fair play och på sikt en ökad risk att 

ingå i en fixad match. Förhoppningen är således att så många individer som möjligt ska hitta 

ett band inom idrotten och finna en närhet till alla värderingar och normer som på sikt skulle 

bidra till en respekterad idrottsmiljö, utan matchfixning eller fusk. Om inte, finns en risk att 

omoraliska beteendena inom ungdomsidrotten ökar, och att det då i större uträkning bidrar till 

en mer cynisk idrottsrörelse. 

 

En annan problematisk uppfattning som framkom från intervjuerna var den möjligheten som 

finns för en individ att själv ha en position inom idrotten där det går att styra resultat i mångt 

och mycket på egen hand. De delar som framförallt nämndes var domare, målvakt eller en 

individuell idrottare som innehar en möjlighet att exempelvis styra viktiga delar i en tävling. 

 

”Om en domare spelat på en match som han själv dömer går det ju att påverka viktiga moment i 

matchen som straff, utvisningar å liknande. Jag tror dessutom inte att det kommer finnas någon 

misstanke i många fall, eftersom att det många gånger upplevs som att en domare bara varit dålig 

helt enkelt. Sen är de väl också relativt allvarliga anklagelser och på låg nivå är det nog inte något 

som man reflekterar över i första hand att det kan handla om matchfixing.” (Respondent 4) 
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Nästa komponent som uppenbarade sig i synen på möjlighet till matchfixning var de individer 

som lägger ner mycket tid på idrotten, men inte tjänar så mycket pengar. De argument som 

lades fram var att de troligtvis finns ett lägre intresse att ingå i en fixad match om du spelar i 

eliten där du många gånger tjänar bra och risken för att bli upptäckt är betydligare högre. 

 

”En del spelare i de lägre serierna tar nog chansen att tjäna lite extra pengar om det finns möjlighet  

och om risken för att bli upptäck är liten.” (Respondent 7) 

 

Med utgångspunkt att det förekommer och är omoraliskt så har idrotten här ett problem att det 

finns aktörer inom idrotten som har dessa möjligheter. De individer inom idrottsrörelsen som 

befinner sig på nivå ett, steg två enligt Kohlbergs (1973, s. 631) moralutvecklingsteori har 

benägenhet att genomföra individualistiska handlingar till sin fördel. Med tanke på hur stor 

idrotten är i samhället är det inte omöjligt att tänka sig att det finns de som kan använda 

idrotten för att själv eller med andra tillgodose sina behov, exempelvis ekonomisk vinning 

genom matchfixning. Individer som befinner sig eller blivit påverkad i steg två kan därmed 

lättare motivera för sig själv att matchfixning inte är speciellt omoraliskt.  

 

I undersökningen så framkom att det överlag finns en oro över idrottens tävlingsmoment med 

hänsyn till matchfixning i och med den ekonomiska utvecklingen i området idrott och dess 

kommersialisering med bland annat spelmarknaden. De flesta i intervjuerna diskuterade 

inflytandet som spelbolagen har och det enorma utbudet både internationellt och nationellt. 

Konsekvensen blir ett försvårat arbete i att upptäcka matchfixning samt att det uppenbarar sig 

en marknad för kriminell verksamhet.  

 

”Spelmarknaden är en miljardindustri och de är många som vill tjäna pengar på den. Spelbolagen 

erbjuder så många alternativ och över gränserna att de skapas möjligheter både för de som är inom 

och utanför idrotten att bedriva fusk för att få pengar.” (Respondent 6)   

 

En av de intervjuade sa att de ekonomiska möjligheterna inte var till idrottens fördel. 

Respondenten menade att det nog finns möjligheter att kunna bli påverkad att ställa upp om 

det finns möjligheter att acceptera ett väldigt bra erbjudande. 

 

”Säg att någon erbjudit dig ett sex siffrigt belopp, då kan det bli problematiskt eftersom det är 

väldigt mycket pengar. Vad gör man då? Det har man ju ett problem! Samtidigt då vet man ju om 

att man blir kriminell och sen måste man gömma alla pengarna, fast å andra sidan så skulle så  



29 

mycket pengar vara bra för en.” 

Men tror du att det kan skapas en osäkerhet hur man ska hantera det för många inom idrotten om 

det handlar om mycket pengar? 

”Ja, det är klart, vid små summor finns det nog inte någon osäkerhet, men en del summor blir svår 

att säga nej till om någon annan erbjuder.” (Respondent 3) 

 

I det här läget gränsar uppfattningarna till samtliga tre teorier. Det är tydligt hur 

spelmarknaden som den miljardindustri den är, kan försätta individer i situationer som är 

omoraliska och likt en kniv skär igenom idrottens fair play ideal. Samma stund som 

spelbolagen introducerade gambling, skapades en verklighet där matchfixning blev möjligt. 

Det är inte omöjligt att tänka sig att människor riskerar att bli inblandad i matchfixning om de 

befinner sig i Kohlbergs (1973, s. 631) konventionella nivå där de blir benägen att följa 

omgivningens kultur oavsett dess konsekvenser. Om individen befinner sig runt en kultur där 

fusk och tvivelaktiga beteende är vanliga, som den många gånger är inom idrotten, kan steget  

till matchfixning ske lättare. 

 

I den tidigare introduktionen går det att läsa om idrottens egen strävan att följa en god etik 

och moral. När frågan kom till respondenterna angående deras tankar kring just dessa delar 

gav de ett dubbeltydigt svar. Respondenterna tyckte att det i mångt och mycket ska arbetas för 

en värdig idrottsrörelse och att matchfixning var något som skulle bekämpas, men samtidigt 

fanns också en annan syn gentemot idrotten. Flera åsikter var emot att det just alltid är ens 

uppgift att alltid följa fair play.  

 

Är någon typ av fusk okej? 

”Öhh..Ja, men det beror på vad, läggmatcher kan ju exempelvis vara okej, om det inte 

handlar om att tjäna några pengar.” 

På vilket sätt? 

”Det kanske är fel ur en synvinkel, men man måste också tänka på sitt lags bästa, man ska 

göra precis allt man kan för att vinna, har det skapats ett läge då de inte är fördel att vinna 

matchen så är det arrangörens fel.” (Respondent 3)      

 

”Kolla bara på fotbollen. Inte var det vanligt förekommande med filmningar i Premier League  

förut. Nu finns det ju till och med i hockeyn!.” (Respondent 2)        
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Den sammantagna från intervjuerna var ändå att majoriteten anser att alla parter ska 

respektera de regler som finns och följa de normer som idrotten bär på. Det finns dock en typ 

av attityd som kan liknas vid att om alla andra fuskar då och då, så borde vi också vara lite 

cyniska gentemot motståndaren.   

 

De två citaten kring fair play är intressanta och redogör en problematik som innebär att 

idrotten är i förändring och i det utgör ett hot mot fair play idealet. De ideal som ska vara 

synonymt med sportsmanna-anda, bra uppträdande och respekt har i dag ersatts till en cynisk 

verksamhet där resultat premieras betydligt högre än fair play. Citatet från 

Riksidrottsförbundet som lyder, ”känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur” 

(Jönsson, 2008, s. 34) är väl just ett ideal, som tillhört den konservativa idrotten och nu kan 

upplevas vara passé. Det första citatet angående att läggmatcher kan vara okej och att 

arrangören har ett ansvar är intressant ur ett moraliskt perspektiv. I det läget är det troligt att 

individen nått Kohlbergs (1973, s. 632) sjätte steg, etiska principer, som redogör att en individ 

är benägen att bryta regler när den anser att de är felaktiga, trots att det anses vara omoraliskt 

ur ett samhällsperspektiv. De vittnar samtidigt om att fair play inte alltid står speciellt högt i 

kurs. Det är på samma gång intressant att fundera kring citatet angående läggmatch om man 

väljer att utgå från Lotteriinspektionens definition av matchfixning. Där redogör definitionen 

att manipulationen av en idrottstävling görs för ekonomisk vinning, vilket inte blir fallet vid 

citatet och därmed utgör en slags moralisk glidning med tanke på syftet med läggmatchen.  

 

Sammantaget så har de idrottsliga representanterna en problematisk syn angående idrottens 

kontext i relation till matchfixning. Representanternas uppfattning är att idrottsrörelsen 

innehar brister rörande utbildning, kunskap, utformningen av spelmarknaden och framförallt 

synen i förhållande till fusk och fair play, som i slutändan påverkar matchfixning. Mycket 

tyder på att idrottens normer med fair play och goda moraliska handlingar inte anses lika 

viktig för utövarna, vilket är problematisk för de ideal som idrotten i sig strävar för. 

 

5.2 Ansvarstagande vid matchfixning 

På frågan om vilka det är som bör ansvara för en idrott utan matchfixning var majoriteten 

överens om att det är ett arbete som inkluderar alla instanser mer eller mindre, alltså både 

idrotten och samhällets olika instanser. Utöver den uppfattningen, var det en splittrad syn 

angående vilka som hade det största ansvaret och kunde påverka mest i frågan.  

 



31 

Inom kategorin samhällsansvar var det framförallt staten kontra spelbolagen som gällde. Två 

stycken i intervjuerna menade att det särskilt bör ligga i statens intresse att försöka lösa 

frågan. Deras syn var att politiker har makten att kunna påverka att få bot på problemet och 

framförallt se till att problemet med matchfixning inte ökar. 

 

”Det behövs hjälp från politiker för att kunna stoppa detta. Det är ju trots allt ekonomiskt 

brottslighet, vilka borde innebära att de tillskjuter resurser för att kunna få bort det.”  

(Respondent 4) 

 

”Ett stort ansvar ligger på att politiker gör det svårare att genomföra matchfixning. De har  

möjlighet att påverka spelbolagens möjligheter i Sverige.” (Respondent 2) 

 

I stort sätt alla medverkande sa att spelbolagen bör tar ett större ansvar i och med deras 

påverkan på spelmarknaden. 

 

”Spelbolagen borde ha en kampanj mot matchfixning, ungefär som med ansvarsfullt spelande. 

Åtminstone ta tydligt avstånd från det. Nu finns det ju knappt någonting om det offentligt.”  

(Respondent 5) 

 

Idrotten har haft som vana att vilja sköta sig själv med regelverk och bestraffningar, samt att 

de alltid kunnat påvisa dess inflytande som en stark folkrörelse i Sverige. De må vara så att 

matchfixning inte fått stämpel som ett stort problem i Sverige, men på sikt kan det bli ett 

problem som förstör idrottens ställning och frågan är om idrottsrörelsen själva kan lösa det. 

Om  sociala konstruktioner inom idrotten medverkar till att de ekonomiska delarna i slutändan 

väger tyngst för individer, är det en farlig utveckling för idrottens trovärdighet och en 

uppenbar risk för en utökad marknad gällande matchfixning. För att undvika en sådan 

utveckling har förbund och föreningar ett stort ansvara att skapa en miljö där dessa oönskade 

beteenden inte förekommer och influerar andra individer. Speglingen av idrotten som 

fenomen år 2016 är långt ifrån vad den varit tidigare under 1900-talet. Idrotten har tydligt 

förändrats med faktorer som kommersialisering, individualisering, spelbolagens inflytande 

och hur den mediala bevakningen förändrats, vilket troligtvis påverkar klimatet och synen på 

idrotten i samhället. I intervjuerna från (Nilsson m.fl. 2015, s. 95) visar resultatet en 

överstämmande bild som de tidigare angivna citaten ovan kring hotet med matchfixning. 

Nämligen att spelmarknaden har ett ansvar angående tillgänglighet av spelobjekt, spelformer, 
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dokumentation m.m. De framgår även att rättsväsendet har en viktig roll att försöka upptäcka 

kriminella nätverk (ibid., s. 105). 

 

För några av de som intervjuades var det allra viktigaste att de ledande organisationerna inom 

idrotten såsom Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och distriktsförbunden tar frågan 

på allvar. Om idrotten ska undvika matchfixning anser respondenterna att aktörerna 

tillsammans behöver interagera och nå ut med budskapet till föreningar och individer. De 

behöver dessutom tillskansa sig kunskap själva för att nu och på sikt kunna förebygga, 

upptäcka och stävja.  

 

”För mig har förbundet ett stort ansvar att arbeta med frågan oavsett om det gäller att ta hjälp eller  

att själv ha utbildning.” (Respondent 6). 

 

Respondenterna som hade ett styrelseuppdrag i en förening, sa på frågan om deras och 

föreningens ansvar, att det kunde bli betydligt bättre. De anmärkte framförallt på ansvaret att 

informera kring vad som gäller angående spel och hur det bör bemötas i lägen som kan vara 

känsliga. 

 

”Föreningen ska arbeta för bra värderingar och bekämpa de aktiviteter vars upphov inte är 

kompatibel med vad fotbollen står för.” (Respondent 1) 

 

Det påpekades också att det skulle underlätta för föreningen om det fanns en gemensam 

strategi mellan föreningarna och förbundet. En annan åsikt var att spelare och ledare i 

kombination med domaren har en viktig roll i arbetet. De mena att det trots allt är alla dessa 

aktörer som är inblandade i de matcher som spelas och bör därför kunna tipsa om det 

förekommer misstankar. 

 

”Människor med anslutning till matcherna har en viktig roll å ett ansvar att rapportera vid extremt 

märkliga matcher.” (Respondenten 7) 

 

De har kontinuerligt i arbetet redogjorts idrottens syn och hur Riksidrottsförbundet 

förespråkar en god etik och moral inom idrotten. Uppenbarligen visar svaren från 

respondenterna att de fortfarande har en del att åtgärda tillsammans med föreningarna. I 

respondenternas citat uppkommer skildringar som exempelvis bra värderingar och 

människors ansvar, vilket på ett individuellt plan liknar Kohlbergs steg fyra. I det steget har 
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individer skapat en förståelse för regler och lagar, samt väljer att respektera och förplikta sig 

gentemot samhället. Problematiken ligger i hur förbundet, föreningar, publik och utövare ska 

bearbeta för att nå dit och kunna stoppa matchfixning. I studien av Manoli & Antonopoulos  

(2015, s. 202) belystes det viktiga att förbättra domarnas objektivitet och opartiskhet genom 

utbildning. Från Nilsson m.fl. (2015, s. 92) studie framkom lösningar i form av förebyggande 

arbete att kunna understödja, upprätthålla och underhålla idrottens integritet. Det kan då 

handla om att minska tillfälighetsstrukturerna, motverka sårbarhetsfaktorer, samt bidra till att  

risken att bli upptäckt ökar (ibid., s. 92).  

 

Sammanfattningen av de idrottsliga representanternas syn på ansvarstagande går att dela upp i 

två delar. Den första delen är fokuserad på vad samhället bör bidra med för att kunna 

förhindra matchfixning. Där uttrycktes ett större politisk engagemang med resurser och 

påverkan emot spelbolag. Verksamma spelbolag skulle i sin tur ta ett större ansvar för 

problematiken eftersom att de har ett starkt inflytande på gambling och idrott. Del nummer 

två är det idrottsliga perspektivet där intervjuerna framförallt redogjorde att svensk idrott med 

dess förbund och föreningar behöver förbättra sitt ansvarstagande mot matchfixning. Det allra 

viktigaste är att förbättra kunskapsläget kring matchfixning, samt att kunna förebygga och 

förhindra problematiken. 

 

5.3 Åtgärder mot matchfixning 

Majoriteten av respondenterna påtala problematiken med att spelmarknaden kan erbjuda spel 

på nivåer som är svåra att upptäcka, kontrollera och stävja. Det anmärktes att möjligheterna 

till spel på lägre serier och olika spelformer ökar, vilket kan leda till en ökad matchfixning. 

 

”Det är viktigt att de matcher som inte har någon bevakning utöver aktörerna själva, inte blir 

tillgängliga på spelmarknaden.” (Respondent 5). 

 

I intervjuerna framkom det att spelmarknaden borde fokusera på de mer professionella 

serierna där spelare eventuellt inte har samma behov av att faktiskt kunna medverka till en 

fixad match.  
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”Förbjud spel på lägre serier, som jag sa tidigare.”  

Vart går den gränsen? 

”Svårt att säga, det optimala är ju vid elit.” 

Vad bör räknas som elit? 

”De allra högsta serierna och näst högsta i en del sporter. Egentligen de som är professionella eller 

tjänar tillräckligt på sin idrott.” (Respondent 2) 

 

Alla respondenter ansåg att det borde vara straffbart både i en idrottslig- och rättslig kontext. 

Den allmänna åsikten var att matchfixing som fenomen skulle förstöra idrottens själ och 

dramaturgi, vilket gjorde att de ansåg att de behövdes straff som avskräckte individer från att 

delta i matchfixning. 

 

”Böter är väl ganska logiskt, om det inte är fängelse då. Sen beror det givetvis på vilken omfattning 

det handlar om. Idrotten själv kan ju stänga av personer. De borde inte vara tillgänglig i 

föreningsverksamhet under några år åtminstone.” (Respondent 3) 

 

Två av respondenterna hade liknelser med problematiken som idrotten haft med doping och 

de menade att arbetet i den frågan misslyckats och att de kanske hade med att det inte var 

tillräckligt avskräckande. De menade dock att idrotten i frågan om matchfixning fortfarande 

har en möjlighet att kunna undvika det i större utsträckning. 

 

”Det kan väl liknas med doping. Man blir avstängd ett visst antal år, men sen får man minst en 

chans till. De borde ju rimligtvis vara minimum straffet.” (Respondent 4) 

 

En faktor som kom på tal ett flertal gånger var svårigheter med bevisningen vilket har med 

bestraffning att göra. De ansåg att det nog är svårt att bevisa om det är en person inblandad 

och att det generellt måste tillämpas mer kunskap angående hur processer kan förbättras för 

att få fast fler inom matchfixning. 

 

”Samtidigt är det nog tillräcklig besvärligt att försöka bevisa matchfixning innan det går att  

bestraffa, speciellt om det är utan större samarbeten.” (Respondent 2) 

 

I resultatet framgår problematiken för matchfixning i hänseende till spelutbudet och att det 

inte är tillräckligt hårda straff för inblandning. Det fanns en del likheter mellan 

respondenterna syn på åtgärder i relation till resultatet i de internationella studierna. I 

rapporten av (Chappelet, 2015, s. 1268) klargjordes svårigheterna med beviskraven mot 
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matchfixning, vilket också är komplicerat utifrån idrotten kontra rättsväsende. Dietl och 

Weingartner (2014, s. 133) är inne på samma spår som delar av resultatet, när de presenterar 

en lösningsmetod där staten via direkt reglering sätter gränsen och påverkar marknaden. En 

annan spännande lösningsmetod som introducerades, var möjligheten att förändra 

äganderätten på så sätt att idrotten själv har större inflytande (ibid., s. 8). På så vis skulle 

idrotten kunna styra mer för att försöka stoppa och förebygga matchfixning. 

 

Ett led att försöka motverka matchfixningen enligt respondenterna är tätare samarbeten, dels 

mellan de olika idrottsliga aktörerna, men också via de samhällsmässiga aktörer, vars arbete 

utgår från samma förhoppningar. Respondenterna upplevde att dialogen bland dessa kan 

förbättras och att de tillsammans genom att gå ihop blir en starkare röst som påverkar att det 

eventuellt blir färre som går med på att genomföra matchfixning och att problemet får mer 

uppmärksamt medialt, vilket skulle hjälpa.  

 

”En av de viktigaste delarna för åtgärder mot matchfixning är högljudda diskussioner angående 

problemet. Informationen borde nå ut genom förbund och föreningar i en allt större grad.”  

(Respondent 6)  

 

Respondenterna pratade om vikten att alla är med och bidrar i den utsträckning som är möjlig. 

Utöver de alternativ och förslag som tidigare presenteras kopplat till spelbolag, staten, 

förbund och föreningar, nämndes också internationella samarbeten, där det finns större 

erfarenhet av problemet.  

 

”Använd hjälp från utlandet där de finns kunskap och dra lärdom av det.” (Respondent 4) 

 

Deltagarna uttryckte att det finns ett behov att gemensamt arbeta för en stark värdegrund. 

Själva antydan var att idrottens olika organisationer och föreningar ständigt måste arbeta för 

att det ska finnas en respekt mot idrotten och dess med- och mottävlande i alla typer av 

former. Det är dock viktigt att det finns en förståelse över att de handlar om ett långsiktigt 

arbete som inte bara berör fenomenet matchfixing, utan att alla spelare, ledare, föräldrar m.m. 

följer det som är förenligt med idrottens kärna. 

 

”För oss handlar det inte enbart om det idrottsliga. En förening ska ständigt försöka utbilda 

spelarna och ledarna till bra människor. De ska trots allt representera föreningen utåt.” 

(Respondenten 1)  
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Det fanns tvivel angående att det skulle gå att få bort matchfixning till hundra procent i en så 

pass stor kontext. Däremot var bilden att mycket kan bekämpas genom att påverka attityden 

och i samtalen var det orden fair-play, sportslighet, gemenskap och respekt som framförallt 

var framträdande. De tyder alltså på att det trots allt finns en gemensam bild bland 

respondenterna och det fair play ideal som idrotten vill uppfylla. I intervjuerna framfördes att 

föreningarna måste arbeta med respekt och en dialog så att utövare närmar sig den miljö som 

idrottsrörelsen vill vara och kunna erbjuda en bra fostran och en känsla för rent spel. För 

förbund och föreningar handlar det således om att skapa en miljö som fungerar likt Berger 

och Luckmanns (1998, s. 84) teori där potentiella värderingar i så fall påverkar och 

socialiserar den enskilde individen till ett förnuftig beteende som i sin tur kan spridas till 

andra inom idrottsrörelsen. Det är även viktigt att utbilda idrottsutövare kring fair play, 

matchfixning och generellt angående ekonomiska frågor. En del av arbetet bör vara fokuserat 

på förberedelse kring mentaliteten för de individer som når senioridrotten, så att interaktionen 

blir så smidig som möjligt, samt att individer vågar ta ställning kring problem inom idrotten 

såsom matchfixning. 

 

I denna sista kategori var synen på åtgärder uppdelad i tre delar som vittnade om en brett 

synsätt för att råda bot på matchfixning. Respondenterna ansågs att det behövdes en bättre 

reglering av spelmarknaden då det i dag finns alldeles för många spelobjekt och spelformer. 

Vidare tyckte de att det behövdes hårdare straff som avskräcker individer och organisationer 

från att begå matchfixning. Slutligen svarade respondenterna att förbund och föreningar i 

större utsträckning borde försöka skapa en sund miljö där fair play och respekt ska vara en 

självklarhet och en förhoppning att kloka värderingar bidrar till att stävja matchfixning. 

 

5.4 Slutsats 

Synen på fenomenet matchfixning indikerar att det finns en del problematiska aspekter inom 

idrotten. Respondenterna uppfatta att det saknas kunskap om fenomenet för att kunna 

bekämpa det till fullo. De angav även en oro angående ett ekonomiskt hot mot idrotten som 

inkluderade matchfixning och de olika delarna spelmarknaden, kriminell verksamhet samt 

delaktighet av idrottsliga aktörer. I området ansvarstagande är slutsatsen att alla instanser 

både inom idrotten såväl som i samhället har och måste ta ett större ansvar för att hindra 

matchfixning, samt att de i större utsträckning behöver integrera med varandra för att lyckas. 

Vid åtgärder var synen att det behövs en förändring i det rådande spelutbudet, en förbättring 
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kring arbete med värdegrund och samverkan, samt en mer avskräckande bestraffning både 

idrottsligt och rättsligt. I resultat uppenbarade sig också problematiken kring matchfixning i 

relation till de teoretiska begreppen. Det var framförallt hur beteenden, 

samhällskonstruktioner och hur idrottens utveckling påverkar idrottens fair play ideal, vilket 

är en viktig del för att få en god etik och moral, utan matchfixning. Studiens resultat ska 

användas med försiktigt utifrån dess kunskapsanspråk och metodval. 

 

5.5 Fortsatt forskning 

Precis som det har framförts tidigare i studien så är forskningsläget inom matchfixning 

begränsad och därmed är de mesta inom ämnet välkommet. I framtida studier skulle det vara 

intressant att läsa om metoder och rekrytering inom matchfixningen. Det skulle också vara 

intressant med en studie angående den organiserade brottsligheten från kriminella och dess 

påverkan på idrotten ur ett internationellt perspektiv. Till sist så skulle en fortsättning eller en 

uppföljning på Nilsson m.fl. (2015) BRÅ-rapport vara nödvändig och intressant. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Information 

- Rättigheter/etik 

- Varför studien genomförs 

- Studiens användning 

 

Påbörjan 

Hur definierar du matchfixing? 

 

Uppfattningar 

Dina tankar kring etik och moral inom idrotten?  

 

Hur upplever du fenomenet matchfixing inom idrotten? 

 

Har du själv kommit i kontakt med matchfixing i någon form? 

 

Upplever du att matchfixing kan vara ett framtida problem för idrotten? 

 

Finns det tillräcklig med kunskap om matchfixing inom idrotten? 

 

Vilka anser du löper störst risk att ingå i en fixad match? 

 

Ansvarstagande 

Vilka anser du bär ansvar för att undvika matchfixing inom idrotten? 

 

Är det ett idrottsligt- eller samhällsproblem? 

 

Vilken typ av ansvar har du/ni som spelare/ledare/förening? 

 

Är alla medverkande aktörer inom idrotten tillräcklig utbildad i frågan? 

 

Vad är det som talar för en idrott utan matchfixing? 

 

Åtgärder 

 

Vilka åtgärder anser du behövs för att motverka matchfixing inom idrotten? 

 

Har ni inom laget/föreningen något plan eller liknande för att motverka matchfixing? 
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Vilken typ av bestraffning är rimlig för en aktör om de är delaktig i en fixad match? 

 

Vilken kontakt har ni till spelbolag/förbundet om problemet? 

 

På vilken nivå bör matcher vara spelbara? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev – Studie om matchfixing 

 

Hej!  

 

Detta mail är en formel tillfrågan till dig om att delta i en undersökning angående 

matchfixing. Du är tillfrågad eftersom att du på något sätt är kopplad till en förening eller ett 

förbund inom lagidrotter i Hälsingland. 

 

Mitt namn är Marcus Andersson och jag studerar vid Linneuniversitet i Växjö på 

mastersprogrammet idrott i utveckling. Jag skriver en D-uppsats och syftet är att undersöka 

fenomenet matchfixing inom idrotten och om upplevelser, ansvarstagande samt åtgärder 

utifrån individer inom idrotten. 

 

Ämnet matchfixing studeras eftersom att ämnet är aktuellt inom idrotten, då det finns lite 

forskning kring fenomenet och att riksidrottsförbundet angett att det är ett viktigt 

problemområde för idrotten i Sverige. 

 

Datainsamlingen kommer ske via intervjuer som bedöms vara ungefär 30 till 45 minuter 

långa. Samtalen kommer att spelas in och därefter transkriberas för att hjälpa till för en 

analys. Tid och plats bestäms efter dina önskemål och behov, i den utsträckning undertecknad 

kan. 

 

Denna undersökning kommer följa vetenskapsrådet fyra etiska krav. Deltagandet i studien är 

frivilligt och som deltagare har du rätt över att bestämma angående din medverkan. Du har 

rätt att ställa frågor kring studien och när som helst avbryta den om du känner för det. Svaren 

i intervjuerna kommer försvaras så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Deltagarna i 

studien kommer erhålla konfidentialitet, vilket betyder att det inte går att spåra vilka individer 

som varit med i studien. 

 

Jag skulle gärna vilja att du deltar i intervjun. Svara gärna så snabbt du kan på denna 

förfrågan. 

 

Om du har några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta mig via telefon eller mejl. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Marcus Andersson 

 

 

073XXXXXXX 

ma22XXX@student.lnu.se 
 

2016-XX-XX 
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