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1 Inledning 
 

1.1 Idrottsrörelsen och idrottsjuridiken 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och har Riksidrottsförbundet (RF) som 

huvudorganisation. Enligt RF är drygt 30 % av Sveriges befolkning medlemmar i en 

idrottsorganisation och nästan 80 % av alla barn och ungdomar ägnar sig åt mycket 

ansträngande motion/idrott minst en gång i veckan på fritiden. År 2013 fanns det hela 22 957 

registrerade idrottsföreningar hos Skatteverket.1 Idrottsrörelsen är enligt 1 kap. RF:s stadgar 

en fri och frivillig folkrörelse där idrotten är en fysisk aktivitet som utförs för att kunna ”ha 

roligt, må bra och prestera mera”. Enligt RF är två av idrottsrörelsens värdegrunder att främja 

rent spel och ärlighet och att verka mot fusk och dopning.2  

 

Många samhällspositiva aktiviteter sker inom ramen för det idrottsliga föreningslivet. 

Föreningarna utformar vardagen för många människor och bidrar därmed till den allmänna 

välfärden.3 Välfärd behöver inte enbart betyda ekonomisk välfärd utan kan också avse mental 

välfärd och stärkande av det sociala kapitalet, vilket inbegriper stärkande av subjektiva 

välfärdsfaktorer som lycka, tillfredställelse, välbefinnande och samhörighet.4 Förutom att 

idrotten är en viktig välfärdsfaktor, är idrottsrörelsen även viktig utifrån ett 

folkhälsoperspektiv då den fysiska hälsan för befolkningen förbättras samtidigt som idrottens 

socialt inkluderande funktion inte nog kan poängteras.5 Idrottsrörelsen utgör en del i den 

svenska demokratiska traditionen och har stor del i samhällets utveckling.6  

 

Idrottsrörelsen har alltid strävat efter att sköta sina egna angelägenheter utan yttre inblandning 

och har alltid värnat om sin tradition av självbestämmande.7 Idrottsrörelsen styrs av idrottens 

eget normsystem som kan ses som det yttersta uttrycket för denna 

självbestämmandetradition. 8  Att idrotten tillerkänns viss autonomi, förklaras ofta som 

sprungen ur den grundlagsfästa föreningsfriheten som enligt 2 kap. 1 § regeringsformen 

försäkrar medborgarna rätt att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.  

En absolut frihet från rättsregler eller från rättslig intervention kan dock inte argumenteras för 
                                                
1 RF, Idrotten i siffror, 2013, s. 1, 3; Malmsten, 1995, s. 497. 
2 RF, Idrotten vill, 2009, s. 7. 
3 Statistiska centralbyrån, 2003, s. 54.  
4 Hansson, 2004, s. 361-380.  
5 EU-kommissionen, 2011 s. 4. 
6 Statistiska centralbyrån, 2003, s. 53. 
7 Malmsten, Pallin, 2005, s. 13-14; Malmsten, 2002, s. 13. 
8 Malmsten, Pallin, 2005, s. 16; Lindholm, 2013, s. 231-232. 
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utifrån föreningsfriheten. Föreningsfriheten innehåller nämligen ingen absolut rätt till 

självbestämmande eller frihet från rättsregler, varför det är mer lämpligt att tala om en 

idrottslig tradition av självbestämmande.9 Det skulle vara oacceptabelt om den rättsliga 

normbildningen och praktiska tillämpningen av rätten fick ge vika för de idrottsliga normerna, 

eftersom staten därigenom underordnas idrotten. Därmed inte sagt att de rättsliga reglernas 

tillämpning på idrotten jämfört med andra samhällssektorer inte begränsas.10  

 

När ett problem uppkommer inom den idrottsliga samhällssektorn kommer därför två 

normsystem göra anspråk på att definiera och bekämpa problemet. Det är detta förhållande 

mellan två normsystem som enligt Lindholm är en central frågeställning vid studiet av 

idrottsjuridik.11 I detta examensarbete kommer ett särskilt problem att ställas i centrum, 

nämligen matchfixning. Matchfixning ges olika definitioner av olika aktörer, men den 

definition som kommer att användas i detta examensarbete är att någon på ett otillbörligt sätt 

påverkar utgången av en idrottstävling, vilket eliminerar oförutsägbarheten i 

tävlingsutgången. Matchfixning är ett problem vars vidd kan spänna över många idrotter och 

som av Jacques Rogge, den förre ordföranden i den internationella olympiska kommittén 

(IOK), har kallats för idrottens cancer.12 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att utreda och analysera matchfixning som problem med utgångspunkt i tre teorier13 

som förklarar förhållandet mellan det idrottsliga och rättsliga normsystemet. Följande 

frågeställningar kommer att användas för att uppfylla syftet: 

 

1. Hur och varför bekämpar respektive normsystem matchfixning? 

2. Hur skiljer sig normsystemens bekämpning åt och hur förhåller de sig till varandra och 

till matchfixning som problem? 

3. Vad innebär den rättsliga inblandningen från ett idrottsligt intresse av att bekämpa 

matchfixning? 

                                                
9 Lindholm, 2013, s. 231-232. 
10 Lindholm, 2014a, s. 43. 
11 Lindholm, 2014a, s. 22. 
12 Carpenter, 2012, s. 13; Lotteriinspektionen, 2013a, s. 16; Se KEA European Affairs, 2012, s. 10. 
13 Teorin om rättspluralism, teorin om idrottens förrättsligande och teorin om idrottens rättsliga särart. 
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1.3 Avgränsningar  
Min definition av matchfixning omfattar de två vanligaste 14  matchfixningstyperna: den 

vadhållningsrelaterade och den idrottsekonomiskt motiverade. Examensarbetet behandlar vad 

avser den första typen, enbart matchfixning relaterad till legal vadhållning och därmed inte 

matchfixning som är kopplad till illegal vadhållning. 15  Examensarbetet kommer främst 

fokusera på när matchfixningen innehåller mutgivning, vilket gäller för båda de vanligaste 

typerna. Min definition innefattar dock även fall som avviker från de två vanligaste typerna, 

exempelvis då tävlingen otillbörligen påverkas på andra sätt än genom mutgivning.    

 

Vad gäller bekämpningen av matchfixning, åsyftas reaktiva åtgärder i form av respektive 

normsystems bestraffningsregler. När det gäller den rättsliga bekämpningen har jag valt att 

inte ta upp exempelvis bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Jag har istället valt att 

helt fokusera på mutbrottslagstiftningen, och i synnerhet 10 kap. 5a § 2 men. BrB eftersom 

regleringen är mer ändamålsenlig att studera utifrån ämnet genom att straffbudet 

kriminaliserar korruption inom idrottstävlingar.16 Examensarbetet berör svenska förhållanden, 

bestående av det svenska straffrättssystemet och den svenska idrottsrörelsens normsystem.  

 

1.4 Metod och material 
Ansatsen för detta examensarbete är problemorienterad, då det är 

matchfixningsproblematiken i förhållandet mellan det rättsliga och idrottsliga normsystemet 

som står i fokus. Centralt är också hur normsystemens bekämpningar stämmer överens med 

matchfixning som problem, hur de skiljer sig åt och påverkar varandra. Ansatsen motiverar 

därför att det första materiella kapitlet kommer att utgöra en redogörelse av hur 

matchfixningsproblematiken ser ut. För att undersöka och konkretisera problemet kommer då 

material som inte definieras som rättskällor att behandlas. Istället används främst 

vetenskapliga artiklar och utredningar om matchfixning samt ett fåtal dagstidningsartiklar, 

vilka exempelvis förklarar problemets innebörd, omfattning, karaktär och skadeverkningar. 

Examensarbetets ansats är därmed inte regelorienterad i den meningen att det är en eller flera 

specifika rättsregler, eller frågan vad som är gällande rätt, som är utgångspunkten för 

studien.17 En sådan ansats hade dock kunnat vara att utgå från gällande mutbrottslagstiftning 

                                                
14 Preston, Szymanski, 2003, s. 617-618; KEA European Affairs, 2012, s. 10; Hill, 2013, s. 32. 
15 Jfr Lotteriinspektionen, 2013a, s. 11; Sejer Andersen, 2014, s. 131. 
16 Det råder inga tvivel om att straffbestämmelsen är ägnad att kriminalisera matchfixning varför behovet av att 

studera bedrägeribrottet blir mindre; Se exempelvis Peurala, 2013, s. 281; Lotteriinspektionen, 2013a s. 30. 
17 Westberg, 1992, s. 423-443. 
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och dess tillämpning på idrottsliga förhållanden, vilket då hade gjort att materialet i större 

utsträckning inriktats på rättskällorna.  

 

Matchfixningsproblematiken utreds och analyseras utifrån tre teorier som generellt förklarar 

förhållandet mellan rätten och idrotten. Min avsikt är att teorierna ska användas för att förstå 

en specifik företeelses förhållande mellan de båda normsystemen. Teorin om rättspluralism 

används för att den förklarar att rätten inte behöver vara det enda auktoritära normsystemet. 

Ett examensarbete som detta är till och med beroende av rättspluralismen, eftersom teorin 

underkänner att lösningen på ett problem enbart står att finna i det centraliserade 

rättssystemet. Blotta existensen av examensarbetet innebär därför att jag tagit intryck av 

rättspluralismen. Teorin om idrottens förrättsligande används eftersom den syftar till att 

förklara hur rättslig inblandning påverkar idrotten. Teorin om idrottens rättsliga särart 

används för att den förklarar att rättsliga regler måste ta hänsyn till de särskilda förhållanden 

som råder inom idrotten och att idrottsliga problem ska lösas av idrottens eget 

konfliktlösningssystem. De tre teorierna presenteras mer utförligt i kapitel två.  

 

För att kunna utreda förhållandet mellan normsystemen, måste dock även respektive 

normsystem analyseras. Rättsdogmatiken är då central för att besvara den rättsliga delen av 

den första frågeställningen och delar av de andra två frågeställningarna. Eftersom 

matchfixningsproblematiken spänner över och aktualiserar både det idrottsliga och rättsliga 

normsystemet, är examensarbetet en idrottsjuridisk studie. För att en studie ska vara 

idrottsjuridisk, krävs att både de idrottsliga och rättsliga normerna på området diskuteras.18 I 

examensarbetet görs detta genom att ett kapitel vigs åt vardera normsystem. Kapitlen om hur 

och varför normsystemen bekämpar matchfixning är nödvändiga komponenter för att förstå 

olikheter i bekämpningen och för ha något materiellt att fästa det teoretiska ramverket vid.   

 

Materialet i kapitlet om hur och varför rätten bekämpar matchfixning är rättsdogmatiskt till 

sin karaktär och behandlar lagtext, förarbeten och doktrin. Praxis saknas dock eftersom 

relevanta straffbestämmelser rörande korruption inom idrottstävlingar ännu inte prövats i 

högsta instans. Jag presenterar dock det enda domstolsprövade fallet -Värnamofallet- även om 

prövningen skedde i lägsta instans. Betoningen i varför rätten bekämpar matchfixning, ligger 

på förarbeten, eftersom de anger lagstiftarens skäl för kriminalisering av en gärning. I kapitlet 

                                                
18 Lindholm, 2014a, s. 27. 
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om idrottens bestraffningsregler utreds dessa på ett sätt som liknar, men dock ej kan betraktas 

som, rättsdogmatik.19 Jag undersöker först de formaliserade bestraffningsreglerna i RF:s 

stadgar och även relevanta tävlingsbestämmelser. Gunnilsefallet presenteras och analyseras 

eftersom det ger en god bild av de idrottsliga bestraffningsreglernas omfattning, då fallet har 

prövats i idrottsrörelsens högsta bestraffningsinstans. Värnamofallet har inte bara tagits upp i 

allmän domstol utan även i en idrottslig underinstans och presenteras eftersom det visar på 

skillnader mellan normsystemen. Eftersom det idrottsliga normsystemets formaliserade regler 

saknar förarbetsuttalanden har jag valt att dela upp skälen till varför matchfixning bekämpas 

av idrotten i tre argument. Argumenten baseras på RF:s policy mot matchfixning och 

argumenten förklaras och analyseras sedan genom vetenskapliga artiklar och utredningar som 

har undersökt på vilket sätt matchfixning hotar idrotten och varför det är ett problem.20  

 

I examensarbetet förekommer inte internationell rätt i nämnvärd utsträckning eftersom studien 

har sin utgångspunkt i svenska förhållanden. Detta hindrar dock inte att internationellt 

material används för att förstå och exemplifiera vad matchfixning är, hur utbredd problemet är 

i dagsläget och på vilket sätt det skadar idrotten.21 Att internationell rätt ej förekommer 

nämnvärt beror även på att det finns få internationella rättsakter på området. Men, 

Europarådets Convention on the Manipulation of Sports Competitions 

(matchfixningskonventionen) 22  kommer att beröras. Att Sverige inte ratificerat 

matchfixningskonventionen är av intresse, då det är intressant att visa på skillnaderna mellan 

enhetligheten i bekämpningen av dopning kontra matchfixning, både på den rättsliga och 

idrottsliga sidan. Detta gör att även några av de relevanta internationella överenskommelserna 

på dopningens område omnämns i korthet i den avslutande diskussionen.  

 

För läsaren kan det, genom att arbetet analyserar två normsystems möte med ett problem, 

verka som att studien har en komparativ prägel, och att metoden i examensarbetet därmed 

skulle utgöra något som liknar en problembaserad komparativ metod. Det förekommer 

förvisso inslag av komparation, men jag vill mena att komparativa inslag är en lika oundviklig 

som naturlig del i en idrottsjuridisk studie av förhållandet mellan två normsystem. 
                                                
19 Jfr Malmsten, Pallin, 2005, s. 43, som menar att ”idrottsjuridik i egentlig bemärkelse” innebär att fastställa 

gällande idrottsrätt utifrån det idrottsliga normsystemet.  
20 Jfr Lindholm, 2013, s. 70, där en liknande uppdelning av idrottsrörelsens argument görs beträffande dopning. 

Då det finns intressanta skillnader mellan hur dopning och matchfixning skadar idrotten och varför det ska 
bekämpas, görs några jämförelser mellan de båda problemen i avsnittet (5.2).  

21 Att det svenska materialet om matchfixning dessutom är begränsat, innebär också att internationellt material är 
nödvändigt för att förstå problemet och dess omfattning.  

22 Matchfixningskonventionen, Magglingen den 18 september 2014. Hädanefter notas ej till konventionen. 
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I den avslutande diskussionen presenteras mina slutsatser om matchfixningens förhållande 

mellan de två normsystemen utifrån de tre teorierna. Teorierna ges där varsitt avsnitt. I den 

avslutande diskussionen görs även jämförelser till forskning om dopning och idrottsvåld23, 

eftersom de företeelserna befinner sig i samma förhållande mellan normsystemen och därmed 

också går att tillämpa teorierna på. Teorin om rättspluralism anknyter främst till den första 

och andra frågeställningen, medan teorin om idrottens förrättsligande och teorin om idrottens 

rättsliga särart i huvudsak anknyter till den tredje frågeställningen.  

 

1.5 Tidigare forskning 
Matchfixning blir allt mer uppmärksammat som problem, både internationellt och i Sverige. 

Idag baseras den svenska kunskapen på utredningar av de upptäckta och misstänkta fallen och 

det saknas forskning på området. Det finns ett stort kunskapsbehov beträffande problemets 

omfattning, hur aktörerna är strukturerade och inblandade, samt hur effektiva de bekämpande 

åtgärderna är. Att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har uppdragits att under 2015 utreda 

matchfixning inom den svenska idrotten kan därmed bidra med efterfrågad kunskap om 

problemet i Sverige. 24  Internationellt sett finns två gedigna undersökningar. Europols 

Operation VETO syftade till att kartlägga ett kriminellt matchfixningsnätverk och 

dokumentera hur matchfixning går till och var det sker.25 Matchfixningsexperten Declan Hill 

har i ett doktorandprojekt i sociologi byggt upp tre databaser, varav den viktigaste inrymmer 

301 uppgjorda fotbollsmatcher från 60 olika länder. Projektet är dels en utredning om 

utbredningen av problemet men också en analys om metoderna och drivkrafterna bakom 

matchfixning.26 Dessa två undersökningar ska omnämnas ytterligare under 3.4.1.   

 

De nyss nämnda undersökningarna är dock inte idrottsjuridiska i den meningen att de 

fokuserar på matchfixning i förhållandet mellan det idrottsliga och rättsliga normsystemet. 

Utredningarnas ändamål var istället att förstå problemets natur och att utreda omfattningen av 

matchfixning. Inom den idrottsjuridiska forskningstraditionen har idrottsjuridiska studier 

genomförts utifrån exempelvis dopningsproblematikens förhållande mellan rätten och 

idrotten.27 Rättssociologiska och juridiska studier av rätten och idrottens konfliktlösning vid 

                                                
23 Enligt Malmsten, 1985, s. 192 är idrottsvåld straffbelagda gärningar i form av våld riktat mot person där 

gärningen begåtts under eller i omedelbar anslutning till organiserad idrottsutövning. Det är denna betydelse 
av begreppet som kommer att användas i den fortsatta framställningen.  

24 RF, Brottsförebyggande rådet kartlägger matchfixing, 2014-10-07.  
25 Europol, Update – Results from the Largest Football Match-fixing Investigation in Europe, 2013-02-06.  
26 Hill, 2013.  
27 Se exempelvis Lindholm, 2013.   
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idrottsvåld, förekommer också i stor utsträckning.28 På matchfixningens område saknas 

emellertid en motsvarighet till Lindholms närliggande idrottsjuridiska studie om dopning: 

”Doping – Idrottsligt fusk eller rättslig angelägenhet?”.  

 

Eftersom det för tillfället saknas idrottsjuridisk forskning om matchfixning samt att 

forskningen om problemet i generell mening är knapphändig i Sverige, är denna undersökning 

i allra högsta grad relevant och motiverad. Studien i detta examensarbete bidrar därmed med 

ny kunskap i form av en analys av matchfixningens förhållande mellan det idrottsliga och 

rättsliga normsystemet. Förhoppningsvis kan mitt examensarbete även bidra till en ökad 

förståelse om hur förhållandet mellan rätten och idrotten ser ut generellt.  

 

1.6 Disposition 
Examensarbetet är indelat i sju kapitel. Efter detta första inledande kapitel ges i kapitel två en 

introduktion till de teoretiska utgångspunkter som förklarar förhållandet mellan det idrottsliga 

och rättsliga normsystemet. Kapitel tre är ägnat att förklara för läsaren vad matchfixning är 

och inkluderar olika definitioner av matchfixning, hur matchfixningssituationen ser ut och 

vilka roller som spelas, olika typer av matchfixningshandlingar samt hur utbrett problemet är 

internationellt och i Sverige. Kapitel fyra innehåller den rättsliga bekämpningen av 

matchfixning genom mutbrottslagstiftningen och dess skyddsintressen samt en genomgång av 

rättsutvecklingen. Där presenteras även Värnamofallet. Hur och varför det idrottsliga 

normsystemet bekämpar matchfixning tas upp i kapitel fem. Detta inkluderar idrottens 

bestraffningsregler, Gunnilse- och Värnamofallet samt de underliggande syftena 

matchfixningsbekämpningen har, vilka fördelas på tre argument. Kapitel sex utgörs av en 

avslutande diskussion om matchfixningsbekämpningens förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna. Där belyses och analyseras även skillnaderna mellan normsystemen och 

hur matchfixning skiljer sig mot idrottsvåld och dopning. Kapitel sju består av en 

sammanfattning av examensarbetets slutsatser som återkopplar till de tre frågeställningarna.   

 

2 Examensarbetets teoretiska utgångspunkter 
 

Som ovan nämnt är hur förhållandet mellan det idrottsliga och rättsliga normsystemet ser ut 

en central frågeställning vid studiet av idrottsjuridik, vilket även gäller för detta 

                                                
28 Se exempelvis Carlsson, 2004; Carlsson, Hoff, 2005; Malmsten, 1985; Malmsten, 1995. 
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examensarbete.29 I en idrottsjuridisk undersökning är det då nödvändigt att studera både de 

idrottsliga och rättsliga reglerna, men i synnerhet de idrottsliga reglernas förhållande till 

rätten.30 De nedanstående teorierna syftar till att förklara existensen av och förhållandet 

mellan de båda normsystemen, varför de utgör en naturlig del av detta arbetes teoretiska 

utgångspunkter. Teorierna överlappar dock och går in i varandra i viss utsträckning. Exempel 

på viss överlappning är dels att ett förrättsligande av idrotten skapar rättspluralism, dels att ett 

förrättsligande av idrotten kan anses negativt för att det förstör vissa delar av idrottens särart.  

 

2.1 Teorin om rättspluralism 
Teorin om rättspluralism innebär ett avsteg från den centralistiska synen på rätten om att den 

består av en enda av staten given exklusiv ordning med bindande verkan. Rättspluralismen 

menar att en enda given rättsordning är en illusion och överger därmed den rättspositivistiska 

synen, som länge har dominerat rätten. Rättspluralism uppstår när flera rättssystem existerar i 

samhället, vilket är fallet med det rättsliga och idrottsliga normsystemet. Teorin kan användas 

då ett rättssystem existerar inom en samhällssektor men då normerna inte innefattas i det 

centraliserade statliga rättsystemet. 31  Ett sådant rättssystem kan samexistera med den 

centraliserade rätten, men rättssystemen kan också påverka varandra och konkurrera.32  

 

Problem uppkommer dock med begreppet rättssystem, då idrottsrörelsens icke-rättsliga 

normsystem enligt en smal definition inte ryms däri. 33 Samtidigt måste det inses att det 

idrottsliga normsystemet har stora likheter med ett rättsystem. Malmsten och Pallin betraktar 

exempelvis idrottens normsystem som ”ett regelsystem som saknar motsvarighet på något 

annat samhällsområde”.34  Det som nämligen skiljer idrottens normsystem från liknande i 

andra 35  samhälleliga sektorer är dess stora omfattning, styrka och formaliseringsgrad. 

Idrottsrörelsen har i betydligt större utsträckning än andra sektorer väletablerade, tydliga och 

nedskrivna regler som också likt rätten rangordnas hierarkiskt. En annan likhet är att idrottens 

normer delas in i olika områden såsom tävlingsregler, utövanderegler, bestraffningsregler och 

                                                
29 Lindholm, 2014a, s. 22. 
30 Lindholm, 2014a, s. 27. 
31 Carlsson, Hoff, 2005, s. 59f. 
32 Wacks, 2012, s. 207-208. 
33 Lindholm, 2013, s. 15-16, menar att det endast är rättsystemets regler som kännetecknas av att de åtnjuter 

legitimitet genom att de antas av staten och att brott mot dem exempelvis beivras av statens våldsmonopol. 
34 Malmsten, Pallin, 2005, s. 13-14. 
35 Enligt Sandgren, 1995/96, s. 742, är tvistelösning inom näringslivet ett exempel på ett annat normsystem vid 

sidan av rätten. 
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tekniska regler.36 Dessa ska därvid tillämpas i ljuset av de normativa idéer som idrotten också 

har; av Carlsson och Hoff benämnt ”rättskultur”. Detta då idrotten inte enbart definieras av 

sina regler.37 På idrottens område är därför inte rätten det enda normsystemet som anspelar på 

en auktoritär ställning, även om det är viktigt att komma ihåg att rätten till syvende och sist är 

överordnad det idrottsliga normsystemet.38 

 

2.2 Teorin om idrottens förrättsligande 
Teorin om idrottens förrättsligande syftar till att förklara hur rätten påverkar idrotten i 

allmänhet och dess normsystem i synnerhet. Inom idrotten består processen exempelvis i att 

idrottsliga relationer blir rättsliga relationer och att de rättsliga normerna övertar de idrottsliga 

normerna. Förrättsligandeprocessen är alltså en interaktion mellan de rättsliga (externa) och 

de idrottsliga (interna) reglerna, som resulterar i att verksamheten blir föremål för mer rättslig 

inblandning.39 Ett förrättsligande kan givetvis ske inom andra sektorer, men då idrottsrörelsen 

uppfattas som en privat rörelse med viss självreglering blir förrättsligandet särskilt kännbart 

inom denna. Idrottens förrättsligande förklaras ofta ha nära samband med 

kommersialiseringen av idrotten.40 

 

Förrättsligandet av idrotten beskrivs ofta i negativa ordalag. Gardiner och Felix titel 

”Juridification of the Football Field: Strategies for Giving Law the Elbow” beskriver träffande 

den inställningen. Författarna menar att ett tilltagande förrättsligande av idrotten är ett uttryck 

för moralpanik och de är i synnerhet negativt inställda till rättens inblandning när det kommer 

till idrottsvåld.41 Andra författare frågar sig något raljant om polisen ska börja anhålla 

fotbollsspelare på planen och föra de därifrån på grund av våldsamt uppförande.42 Mer sakligt 

uttryckt innebär ett förrättsligande att idrotten tolkas enligt rättslig logik och tar konflikten 

längre ifrån idrottsutövarna vilket exempelvis skulle kunna hota idrottens autonomi. 43 

Autonomiargumentet är ett av de sex argument som Lindholm identifierat som vanligt 

förekommande när det handlar om varför idrottens förrättsligande anses negativt.44 Dessa sex 

                                                
36 Lindholm, 2013, s. 16. 
37 Carlsson, Hoff, 2005, s. 64. 
38 Lindholm, 2014a, s. 22-24; Lindholm, 2013, s. 17.  
39 Enehag, 2008, s. 9-10. 
40 Lindholm, 2014a, s. 47; Gardiner, Felix, 1995, s. 189. 
41 Gardiner, Felix, 1995, s. 137, 199.  
42 Carlsson, Hoff, 2005, s. 60. 
43 Carlsson, Hoff, 2005, s. 66. 
44 Lindholm, 2013, s. 229. 
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argument kommer återkommas till i den avslutande diskussionen för att där appliceras på 

rättens inblandning när det gäller matchfixning. 

En positiv aspekt av ett förrättsligande är att rätten tvingar idrotten att se över sitt regelverk, 

och framförallt sina normativa strukturer. Det innebär att krav ställs på att idrottens interna 

konfliktlösningssystem är legitimt och upprätthåller sådana krav som motsvarar det moderna 

samhällets förväntningar. För att kunna motivera ett upprätthållande av autonomin i 

konfliktlösningen hos idrotten, är det grundläggande att systemet som erbjuds istället för 

rätten är en legitim och rationell motsvarighet.45  

 

2.3 Teorin om idrottens rättsliga särart 
Förhållandet mellan rätten och idrotten löper friktionsfritt i många avseenden, men det kan bli 

problem om normsystemen är oförenliga med varandra.46  Dessa problem handlar i stort om 

hur rättsliga verktyg ska tillämpas på idrottsliga företeelser med hänsyn till de särskilda 

omständigheter som råder inom idrottssektorn. I huvudsak innebär detta att de rättsliga 

reglernas tillämpning, i jämförelse med andra sektorer, tillämpas annorlunda eller allt som 

oftast begränsas vid ett möte med idrotten. Varför rättens tillämpning ska begränsas grundas 

exempelvis i att det riskerar att hindra eller eliminera idrottens nödvändiga samhällsbidrag, 

vikten av att kunna ”ge allt” i tävlingssammanhang, den personliga och ideella karaktären för 

idrotten samt idrottens självständiga normbildning.47 Utifrån detta framträder idén om att 

idrotten ska lösa sina konflikter och problem internt, utan rättslig intervention, vilket innebär 

att en viss konfliktlösningsautonomi erkänns för idrottsrörelsen. 48  Att rättsreglerna ska 

tillämpas annorlunda eller allt som oftast begränsas, och att idrotten därigenom tillerkänns en 

viss konfliktlösningsautonomi brukar summeras som teorin om idrottens rättsliga särart.49 

 

Autonomin brukar hänvisas till den grundlagsstadgade föreningsfriheten i 2 kap. 1 § 

regeringsformen enligt vilken enskilda har rätt att sluta sig samman för allmänna och enskilda 

syften. Som ovan nämnt är det dock mer lämpligt att kalla detta för en tradition av 

självbestämmande istället för en egentlig rättighet, eftersom föreningsfriheten inte omfattar en 

                                                
45 Carlsson, Hoff, 2005, s. 66-67. 
46 Lindholm, 2013, s. 17. 
47 Lindholm, 2014b, s. 86-96. 
48 Att det finns stöd för teorins faktiska existens i rättspraxis se exempelvis NJA 2001 s. 511, där minoriteten 

anförde att idrottens egna organ måste anses bäst lämpade att pröva tillämpningen av idrottens regelverk; 
även Lindholm, 2014b, s. 83-84, 96-97. 

49 Lindholm, 2014a, s. 33.  
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frihet från rättsregler.50 Ur självbestämmandetraditionen hävdas av vissa att de normer och 

värden som idrottsrörelsen etablerar, i viss mån måste vara fredade från rättslig inblandning.51  

Arnaut har specificerat tre sådana etablerade värden som de idrottsliga normerna syftar att 

upprätthålla: stabila och återkommande tävlingar, idrottens integritet samt balans och rättvisa 

förutsättningar.52 Hoff och Carlsson menar på ett liknande sätt att idrotten har som intresse att 

”spelet ska fortsätta” i enlighet med den rättskultur och de idéer som skapats bestående av 

bland annat fair play- och integritetsideal. Dessa ideal påminner starkt om RF:s förklaring av 

idrottsrörelsens värdegrunder. 53  Hoff och Carlsson menar att idrottens normbildning 

möjliggör att idrottsrörelsen exempelvis inte önskar att visst misshandelsliknande idrottsvåld 

ska beivras rättsligt, då gärningen alltjämt ryms inom vad som anses tillhöra idrotten. Det är 

av större vikt att ”spelet ska fortsätta” och att därmed hålla idrottens integritet och interna 

konfliktlösningskompetens intakt.54 Synen på idrottsvåld är således ett bra uttryck för den 

normativa ståndpunkten som innebär att rättens inflytande på idrotten bör vara begränsat, på 

grund av de normer som idrottsrörelsen etablerat.55 

 

3 Vad är matchfixning?  
 

3.1 Närmare om några definitioner av matchfixning 
Enligt RF innebär matchfixning ”att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en 

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

del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av 

idrottstävlingar”.56 RF:s definition är bred och fokuserar på de skadliga effekter matchfixning 

har på idrottsutövning. Definitionen gör ingen åtskillnad mellan ekonomiska eller 

idrottsmässiga skäl att påverka utgången. 

 

En liknande definition finns i art. 3.4 matchfixningskonventionen. Konventionen använder 

dock begreppet ”manipulation av idrottsresultat” i den svenska översättningen. Definitionen 

lyder: ”Manipulation of sports competitions means an intentional arrangement, act or 

omission aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports competition in 
                                                
50 Lindholm, 2013, s. 232. 
51 Lindholm, 2013, s. 17. 
52 Arnaut, 2006, s. 32-33. 
53 RF, Idrotten vill, 2009, s. 7. 
54 Carlsson, Hoff, 2005, s. 52f; Att domstolarna faktiskt tar hänsyn till att våldet sker inom idrotten kan läsas i 

exempelvis Svea HovR B 1762/83 samt Svea HovR B 237/82. 
55 Jfr Lindholm, 2014a, s. 34. 
56 RF, Matchfixing – Ett hot mot svensk idrott, 2014. 
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order to remove all or part of the unpredictable nature of sports competition and to obtain an 

undue advantage for oneself or for others”. Matchfixningskonventionen öppnades för 

underskrift och antagning den 18 september 2014. Tre av totalt 51 länder har dock valt att inte 

ratificera konventionen, varav Sverige är ett av de tre. Sverige ställde sig redan i 

inledningsskedet utanför arbetet med att ta fram konventionen och det återstår att se om 

ratificering kommer ske framöver.57  

 

Interpols definition ”att på ett otillbörligt sätt påverka resultatet eller utgången av en tävling 

för att skaffa sig fördel” är mer allmänt hållen och har till skillnad mot RF:s definition inte 

fokus på det sätt som matchfixning skadar idrotten.58 Den är dock lik Hills korta men 

kärnfulla definition: ”När en spelare eller domare bevisligen underpresterar under en 

idrottstävling för att försäkra att ett lag förlorar en match eller spelar oavgjort”.59 Hill har 

mestadels fokuserat på matchfixning inom fotboll, vilket också kan antydas av hans 

definition. Definitionen fokuserar på handlingen i själva tävlingen och tar varken upp hur 

tävlingen påverkas eller vad som har gjort att spelaren eller domaren valt att underprestera.  

 

En annan definition, men som sammankopplar matchfixing med vadhållning med ekonomisk 

vinning ges i den gemensamma rapport om matchfixing som Lotteriinspektionen arbetat fram 

med motsvarande myndigheter i Norge, Danmark och Finland. Enligt denna definition ska 

involverade deltagare (idrottare, tränare, ledare, domare et cetera.) ”…för ekonomisk vinning, 

för sig själv, eller andra, gör[a] försök att påverka utgången av tävlingen eller enskilda 

händelser under tävlingen”. 60  I denna definition ryms även så kallad ”spot fixing”, 

innebärandes att otillbörligt framkalla vissa enskilda händelser under en tävling. Det kan 

exempelvis vara att ett inkast ska ske inom viss tid i matchinledningen i en fotbollsmatch.61  

 

För att ta ett helhetsgrepp om matchfixningsproblematiken har jag valt att utgå från en bred 

definition som likt RF:s definition tar upp på vilket sätt matchfixning skadar idrotten. Till 

skillnad mot Lotteriinspektionens definition, har jag valt att inkludera både då matchutgången 

otillbörligen påverkas för ekonomisk vinning genom mutgivning, samt då ekonomiska skäl 

                                                
57 Matchfixningskonventionen, explanatory report, 2014; se matchfixningskonventionen, art. 32; se även DN, 

Sverige i skamvrån mot matchfixning, 2014-10-10. 
58 Interpol, What is match-fixing, 2014-11-20.  
59 Hill, 2013, s. 32. 
60 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 15. 
61 Carpenter, 2012, s. 13, 17.  
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inte finns och matchutgången istället påverkas av andra motiv. Detta möjliggör att studera hur 

normsystemen förhåller sig till problemet i en vid mening.  

 

3.2 Matchfixningens korrumperade situation och vilka aktörerna är 
Som underhållningsform är idrotten särpräglad i jämförelse med andra underhållningsformer, 

genom att resultatet på förhand är okänt. McLaren menar att matchfixning genererar en 

korrumperad situation som resulterar i att oförutsägbarheten i idrottstävlingar går förlorad till 

den grad att det i förlängningen inte längre handlar om en tävling. Enligt McLaren innebär 

matchfixning ett problem som, i relation till dopning, betydligt fortare förstör den integritet 

som idrotten succesivt byggt upp. Han menar att detta korrupta beteende hos några få, får 

stora verkningar för en stor mängd människors vardagsliv.62 Sejer Andersen menar att synen 

på korruption kan variera mellan olika delar av världen, men att de idrottsliga idéerna om att 

man är skyldig att göra sitt bästa för att vinna och idén att det är oetiskt att förlora med vilja är 

universella idrottsliga normer. Han menar att matchfixning inte bara är ett hot mot de 

idrottsliga värderingarna, utan även mot samhällets lag och rätt.63 

 

För att beskriva den korrumperade situationen vid matchfixning behöver blickarna vändas till 

dess aktörer och deras respektive roller. Rollerna som spelas är: Matchfixaren samt den 

idrottande aktören (spelaren) eller funktionären (exempelvis en domare eller tränare). 

Matchfixaren är den som söker övertala den idrottande aktören eller funktionären att inte göra 

sitt bästa i tävlingen, ofta genom att erbjuda en del av en vadhållningsvinst som uppnås 

genom att ingå vadhållning på ett uppgjort resultat. Matchfixaren mutar därmed den 

idrottande aktören att negativt påverka resultatet i tävlingen med ekonomisk vinning för båda 

aktörerna som följd. 64  Den idrottande aktören eller funktionären är den som faktiskt 

medverkar till att uppnå det önskade resultatet i tävlingen. Detta sker oftast genom att 

densamma underpresterar.65 Då matchfixningshandlingen inte är relaterad till en framtida 

vadhållningsvinst, utan istället syftar till att uppnå framtida idrottsekonomiska vinster, är ofta 

matchfixaren också en aktör som är inblandad i tävlingen. Det kan då exempelvis vara 

antingen tävlingsmotståndaren, domaren eller någon annan tävlingsfunktionär.66  

 

                                                
62 McLaren, 2008, s. 15-16, 38; Jfr Sejer Andersen, 2014, s. 123. 
63 Sejer Andersen, 2014, s. 123, 127.  
64 Boniface m.fl., 2012, s. 31; Hill, 2013, s. 94-100; Sportaccord, 2011, s. 6. 
65 Hill, 2009, s. 427. 
66 Preston, Szymanski, 2003, s. 617. 
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Matchfixaren som står utanför idrotten vid vadhållningsrelaterad matchfixning, kan ofta vara 

en aktör i organiserad brottslighet.67 Ofta organiseras matchfixningen genom att finansiären 

av vadhållningsinsatsen använder en kurir som sedan tar kontakt med en idrottande aktör, som 

sedan tar kontakt med fler idrottande aktörer om så krävs. Det är också vanligt att kurirer 

används mellan finansiären och det spelbolag där vadhållningen sker. 68  Ofta kan 

vadhållningsvinsterna senare användas för att finansiera annan organiserad brottslighet.69 Den 

idrottande aktören är i regel en yngre spelare, med sämre ekonomiska förutsättningar än 

andra. Det förekommer dessutom att matchfixaren selektivt väljer ut en idrottande aktör med 

skuldproblem eller dylikt.70  

 

Det som sammanfattar matchfixaren och den idrottande aktören är att båda är korrumperade 

och därmed bidrar till skada. En bidragande svårighet till en beskrivning av matchfixningens 

aktörer är dock att det förekommit att hela föreningsledningar och förbund är korrumperade. 

Det är väldokumenterat att många klubbledare aktivt verkar för att manipulera tävlingsresultat 

för den egna klubben. De idrottande aktörerna blir då klubbledningens marionettdockor i en 

matchfixningshandling.71 

 

3.3 De två vanligaste matchfixningstyperna och några avvikande fall 
Då rollerna och aktörerna i matchfixning är ombytliga och inte går att direkt applicera på alla 

tänkbara fall, kommer detta avsnitt att handla om olika typer av matchfixning. Avsnittet 

presenterar först de två vanligaste typerna.72 Sedan följer andra medialt uppmärksammade fall 

som avviker från de två vanligaste typerna. Avsikten är att visa och exemplifiera att 

problemet är omfattande och ges olika uttryck, men med en gemensam nämnare i grunden: en 

otillbörlig påverkan på tävlingen och eliminerad oförutsägbarhet för tävlingsutgången.  

 

3.3.1 Vadhållningsrelaterad matchfixning 
Vadhållningsrelaterad matchfixning är den vanligast förekommande varianten av 

matchfixning.73 Denna typ är kopplad till vadhållning och det finns ett ekonomiskt motiv hos 

den idrottande aktören/funktionären och den externa matchfixaren som realiseras genom en 
                                                
67 McLaren, 2008, s. 24-25; SOU 2010:38, s. 164; Carpenter, 2013, s. 215; Jfr Hill, 2009, s. 416-420; 

Sportaccord, 2011, s. 34-37. 
68 Hill, 2009, s. 417-419. 
69 Interpol, Integrity in Sport, 2013.   
70 Sejer Andersen, 2014, s. 134; Interpol, Integrity in Sport, 2013; Carpenter, 2013, s. 219-220. 
71 Sejer Andersen, 2014, s. 134-135.  
72 Preston, Szymanski, 2003, 617-618; KEA European Affairs, 2012, s. 10; Hill, 2013, s. 32. 
73 KEA European Affairs, 2012, s. 10. 
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vadhållningsvinst på det uppgjorda resultatet.74 Vid ”spot fixing” är vadhållningen istället 

kopplat till vadhållning på en enskild händelse i matchen. 75  Hur stor del av 

vadhållningsvinsten (vilken alltså utgör mutan) som tillkommer den idrottande aktören, 

varierar självklart mellan olika fall och beroende på antal spelare och delaktighet, men kan 

uppgå till så mycket som 25 %.76  

 

Det finns flera sätt att misstänka vadhållningsrelaterad matchfixning. Genom kopplingen till 

allmänt anordnad vadhållning kommer vissa mer eller mindre oregelbundna och avvikande 

spelmönster på ett spelobjekt uppstå hos spelbolagen. Ofta kan dessa oregelbundenheter bestå 

i onormalt stora insatser på relativt höga odds placerade av enstaka vadhållare inom ett 

avgränsat geografiskt område.77 Oregelbundenheter i vadhållningens spelmönster kan också 

gestalta sig i att onormalt höga insatser läggs på mindre uppmärksammade matcher och 

tävlingar. Europol utredde exempelvis ett fotbollslag i engelska division sex som under 2012 

hade mer spel på sig än det spanska storlaget Barcelona.78 Vidare frågar sig SVT:s Uppdrag 

granskning vem som kan vara villig att ärligt spela för 500 000 kr på vinst för fyra lag i 

svenska division ett och två i fotboll. Lag som enligt de förutbestämda oddsen ska förlora. I 

den typen av tävlingar är normalinsatsen för vadhållning runt 100 kronor och matcherna 

lockar dessutom bara ett hundratal åskådare och varken sänds i TV eller spelas in. I just detta 

fall medgav Svenska Spel att grovt avvikande spelmönster förekommit.79  

 

Det är dock inte bara de oregelbundna spelmönstren som kan vittna om misstänkt 

matchfixning. I och med att den idrottande aktören behöver underprestera, kommer detta 

synas, mer eller mindre tydligt, i tävlingen. Underpresterandet sker oftast i inledningsskedet. 

Det är såklart en svår balansgång mellan att underprestera tillräckligt så att det önskade 

resultatet uppfylls, och att underprestera för mycket så att matchfixningen upptäcks.80  

 

Ett problem med den vadhållningsrelaterade typen är att den ökade internetanvändningen vid 

vadhållning innebär att ett vad på en svensk fotbollsmatch i division ett kan läggas i Peking, 

                                                
74 Sportaccord, 2011, s. 6. 
75 Carpenter, 2012, s. 13. 
76 Europol, Update – Results from the Largest Football Match-fixing Investigation in Europe, 2013-02-06; se 

även Huffington Post, How To Fix a Soccer Match: Mario Cizmek Shared ”Unwritten Rules” Of Match 
fixing, 2013-02-12. 

77 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 12-38. 
78 DN, ”Han är mer som en affärsman än en maffiaboss”, 2013-10-30. 
79 Uppdrag granskning, UG-referens: Den stora spelstöten, 2014-10-15. 
80 Hill, 2009, s. 427. 
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London eller någon annan del av världen. På samma sätt kan en person baserad i Sverige 

lägga ett vad på en indisk cricketmatch via ett utländskt vadhållningsföretag. Genom detta 

avstånd minskar det idrottsliga och känslomässiga engagemanget för spelobjektet och blir 

istället enbart en ekonomisk angelägenhet. Ett spel på en helt obekant idrottshändelse röner 

inte lika stort idrottsligt engagemang som en spelhändelse med större geografisk och konkret 

närhet, vilket kan öka incitamenten till att initiera matchfixning.81  

 

Hill menar att det finns flera avgörande faktorer för att en matchfixare ska kunna locka till sig 

och muta spelare vid vadhållningsrelaterad matchfixning. En av faktorerna är spelarnas löner 

och ekonomiska förhållanden. Om spelaren befinner sig på en marknad där lönen är låg, blir 

det ekonomiska incitamentet starkare hos spelaren. Det är också därför det är vanligt att 

matchfixning genomförs i mindre tävlingar med mindre medial uppmärksamhet. En annan 

avgörande faktor är hur starka normerna mot korruption är i det land där spelaren är baserad. 

Befinner sig spelaren i ett land där normerna mot korruption är starka, kommer matchfixaren 

att behöva utveckla och förfina sina metoder. En tredje faktor är den mängd illegal 

vadhållning som existerar i landet. Det är i länder där det förekommer omfattande illegal 

vadhållning som kriminella syndikat främst kommer att bildas.82  

 

Ett ytterligare problem med vadhållningsrelaterad matchfixning uppstår i situationen mellan 

matchfixaren och den idrottande aktören efter en ”lyckad” matchfixning. Matchfixaren sitter 

då inne på sanningen om den idrottande aktörens delaktighet. Ett avslöjande av delaktigheten 

kan då leda till att spelaren utreds av en idrottslig konfliktlösningsmekanism. Spelaren skulle 

då kunna bli avstängd från idrotten och därmed har matchfixaren ett säkert grepp om den 

idrottande aktörens framtid.83  

 

3.3.2 Idrottsekonomiskt motiverad matchfixning 
Den andra vanligaste typen av matchfixningshandling är den idrottsekonomiskt motiverade 

som medför indirekt ekonomisk vinst. Den ekonomiska vinningen är inte direkt i den 

meningen att den är en effekt av en vadhållningsvinst på det uppgjorda resultatet. 

Idrottekonomiskt motiverad matchfixning sker istället när en idrottande aktör ”behöver” (i 

ekonomisk mening) vinna så mycket att den är villig att muta sin motståndare att förlora. 

                                                
81 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 12-17. 
82 Hill, 2009, s. 420-428; Hill, 2010, s. 225-229; se även Lotteriinspektionen, 2013b, s. 28. 
83 Huffington Post, How To Fix a Soccer Match: Mario Cizmek Shared ”Unwritten Rules” Of Match fixing, 

2013-02-12. 
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Någon idrottsextern matchfixare förekommer därmed ej. Den indirekta idrottsekonomiska 

vinningen består i att exempelvis vara kvar längre i tävlingen eller att bli uppflyttad i 

seriesystemet. Idrottsekonomiskt motiverad matchfixning är därför särskilt vanligt i slutet av 

tävlingssäsongen.84 Det är klart att motivet inte är direkt ekonomiskt, men ofta innebär det en 

stor ekonomisk vinning att spela i den högsta divisionen eller vara med i tävlingen så långt 

som möjligt, vilket kan leda till starkare incitament att muta motståndaren.85  

 

Ett illustrativt exempel på idrottsekonomiskt motiverad matchfixning är fotbollsklubben 

Genoa i italienska andradivisionen under år 2005. I den sista matchen för säsongen skulle en 

vinst för Genoa säkra en uppflyttning till förstadivisionen. Motståndare var Venezia, som 

redan var klara för nedflyttning och därmed ”hade lite att spela för”. Genoa vann matchen, 

men det italienska fotbollsförbundet avslöjade att laget hade givit Venezia en muta för att 

förlora som uppgick till 250 000 euro. Istället för en uppflyttning till högsta serien blev Genoa 

istället nedflyttade till tredjedivisionen som straff av det italienska fotbollsförbundet.86 

 

3.3.3 Några exempel som avviker från de två vanligaste matchfixningstyperna 
Ett klassiskt exempel som vittnar om att matchfixning funnits i alla tider är boxaren Eupolos 

av Thessalien som vid olympiska spelen år 388 F.K. mutade tre av sina motståndare för att 

vinna guldmedaljen och evig olympisk ära. Eupolos av Thessalien avslöjades och bötfälldes 

dock och hans bötesstraff användes delvis för att finansiera en Zeusstaty i brons. Statyn var 

ägnad att avskräcka framtida idrottsmän från att fuska.87 

 
Ett modernare och mer omfattande exempel är Calciopoliskandalen som inkluderade några av 

Italiens allra största fotbollsklubbar: Juventus, Lazio, Fiorentina, Reggina och AC Milan. De 

anklagades för att ha påverkat utgången av flera matcher i högsta ligan genom att förmå det 

italienska fotbollsförbundet att välja ut särskilda domare som skulle döma lojalt mot 

klubbarna. Juventus ledning anklagades även för att ha satt press på och mutat enskilda 

domare att döma till Juventus fördel. Sammanlagt nitton spelare och ledare straffades, utöver 

de fyra klubbarna. Juventus straffades hårdast, genom att de degraderades till andradivisionen 

samt blev fråntagna sina två senaste ligavinster.88 Matchfixningshandlingarna var därmed inte 

                                                
84 Hill, 2013, s. 33-34. 
85 KEA European Affairs, 2012, s. 10; Lotteriinspektionen, 2013a, bilaga 1 (s. 3); Preston, Szymanski, 2003, s. 

617-618. 
86 Oxford Research, 2010, s. 13. 
87 KEA European Affairs, 2012, s. 10; Kyle, 2004. 
88 Sportaccord, 2011, s. 12; Stevenson, The Calciopoli Scandal, 2014-11-19.  
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relaterade till vadhållning utan motiverades enbart av tävlingsmässiga skäl. 

Calciopoliskandalen visar hur omfattande korruptionen kan vara även i den högsta ledningen 

på den högsta nivån i fotboll, även om det ”bara” handlar om rent idrottsliga vinster. 

 

Ett annat internationellt fall, men där ett helt lags hälsa var hotat, handlar om matchen mellan 

de två lagen Cremonese och Paganese i den italienska tredjedivisionen i fotboll. Efter första 

halvlek ledde Cremonese med 2-0 och var överlägsna, men i andra halvlek uppträde laget 

skakat. Resultatet i matchen ändrades ej, men spelarna insjuknade efter matchen och en av 

dem till den mildra grad att han krockade med bilen på vägen hem. Orsaken var att 

Cremoneses målvakt hade drogat sitt eget lags vattenflaskor med lormetazepam 89 . 90 

Anledningen var att målvakten inte fått gehör från sina lagkamrater för sin önskan att fixa 

matchen, varför han då tog saken i egna händer. Utredningen visade att målvakten avtalat med 

en matchfixare om att det egna laget skulle underprestera i matchen, för att med mutan sedan 

betala skulder han ådragit sig genom vadhållning. Som straff stängdes han av från fotboll i 

fem år av det italienska fotbollsförbundet.91 

 

För svensk vidkommande finns ett fall som avviker från de vanligaste typerna av 

matchfixning. I början av 2013 uppmärksammade Svenska Spel och Svenska Basketförbundet 

att de utsatts för matchfixning i flertalet basketmatcher i högsta ligan. Den gemensamma 

nämnaren i de olika matcherna var tvivelaktiga domarinsatser, avvikande spelmönster och 

onormalt höga utbetalningar på vadhållningen. Det var dock samma domare i de olika 

matcherna. Domaren hade uppmanat närstående personer att satsa stora pengar fördelat på 

många mindre insatser, på de matcher han dömde i. På det sättet var insatserna tänkta att 

förbli någorlunda anonyma. När matchen sedan spelades försökte domaren manipulera 

resultatet genom att tilldela fördelar till det lag som önskades vinna. Vinsterna hämtades 

sedan ut upp till tre månader efter matchen färdigspelades.92 I detta fall är matchfixaren och 

funktionären samma person, vilket är vanligast då matchfixningen inte är relaterad till 

vadhållning. Det är en motsatt relation från normal vadhållningsrelaterad matchfixning då det 

i detta fall var aktören på planen som påverkade utomstående att delta i vadhållningen på ett 

uppgjort resultat. Situationen inkluderade i den meningen inte heller någon muta.   
                                                
89 Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 1997:12 om förteckningar över narkotika är detta ett 

narkotikaklassat preparat tillhörande gruppen bensodiazepiner. 
90 Utifrån ett svenskt straffrättsligt perspektiv skulle målvaktens gärning, utöver själva matchfixningshandlingen, 

kunna klassificeras som misshandel eller grov misshandel enligt 3 kap. 5-6 §§ BrB. 
91 The Independent, Dan Tan: the man who fixed football, 2013-03-29.  
92 DN, Fuskmisstankar skakar svensk basket, 2014-05-20. 
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Ett helt avvikande exempel från vadhållningsrelaterad och idrottsekonomiskt motiverad 

matchfixning är de badmintonmatcher under OS 2012 där åtta spelare diskvalificerades för att 

medvetet ha försökt förlora i syfte att undvika tuffare motstånd i kvartsfinalerna.93 I dessa fall 

saknas både mutor och ekonomisk vinning eftersom skälen enbart är idrottsligt taktiska. 

Likväl innebär dock spelarnas handlande eliminerad oförutsägbarheten i tävlingarna. Även 

om det till synes går att fråga sig om detta ens utgör en otillbörlig påverkan på 

tävlingsutgången, är det viktigt att ha detta exempel i åtanke i den fortsatta framställningen, 

då det på ett bra sätt visar skillnader i de båda normsystemens bekämpning. 

 

3.4 Hur omfattande är problemet med matchfixning i dagsläget? 
3.4.1 Internationellt  
Matchfixning är ett problem med stigande medialt intresse, vilket skulle kunna tyda på att 

omfattningen också ökar rent statistiskt. Det finns dock ingen enhetlig och officiell statistik 

eller forskning som samstämmigt pekar ut om problemet ökar. Resultaten av 

undersökningarna blir också otydliga med tanke på att det rör sig både om misstankar och 

klart bevisade fall. De misstänkta fallen bygger på då spelbolagen rapporterat om 

oregelbundna eller avvikande spelmönster på ett spelobjekt. Detta innebär såklart ett visst 

mått av mörkertal då inte alla upptäcks. Att idrottsresultat alltjämt är så pass oförutsägbara 

försvårar givetvis också.94 Att matchfixning anses kunna vara ett problem inom mer eller 

mindre alla idrotter där vadhållning sker gör självklart också undersökningar av omfattningen 

problematiska och just omfattande.95 John Abbott på Interpol menar att matchfixning är ett 

fenomen som hotar idrottens integritet på samma sätt som huliganism, dopning och rasism. 

Han uppger att mellan 60-80 länder varje år de senaste tre åren har rapporterat anklagelser om 

matchfixning och genomfört egna polisutredningar.96  

 

Den största europeiska matchfixningsutredningen någonsin gjordes av Europol och polis från 

13 länder under 2013. Utredarna hade undersökt ett kriminellt syndikat som var inblandat i 

uppgjorda fotbollsmatcher. Mer än 380 europeiska professionella fotbollsmatcher misstänktes 

vara uppgjorda och sammanlagt 425 spelare, funktionärer, klubbtjänstemän och grova 

brottslingar från mer än 15 länder förmodades vara inblandade. Bland dessa matcher förekom 

Champions League-matcher, VM- och EM-kvalmatcher och andra toppmatcher från de bästa 
                                                
93 Sejer Andersen, 2014, s. 129. 
94 KEA European Affairs, 2012, s. 11-12. 
95 Se Lotteriinspektionen, 2013a s. 16. 
96 Reuters, Up to 90 countries a year hit by match-fixing – Interpol, 2014-09-10.  
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europeiska ligorna. Dessutom identifierades även 300 matcher i Asien, Afrika och i Syd- och 

Centralamerika. Syndikatet hade som en del i en välplanerad brottslig aktion genererat över 

70 miljoner kronor i spelvinster av vilket drygt 17 miljoner kronor betalades ut till de 

idrottande aktörerna. I de länderna där utredningen funnit spår av matchfixning har flera åtal 

väckts mot involverade personer och i Tyskland har redan 14 personer dömts till fängelse.97  

 

Hills försök att systematisera den tillgängliga kunskapen om matchfixning resulterade i att 

han i en databas kunde upptäcka 301 uppgjorda fotbollsmatcher i 60 länder. Han samlade in 

material om matchfixning i tidningsartiklar, polisutredningar och intervjuer och tolkade 

informationen utifrån 39 variabler, där den viktigaste var ”degree of certainty of fix”. De 

högsta värdena utifrån variabeln var om matchen hade förklarats i domstol eller av något 

lands idrottsförbund som uppgjord. Andra variabler var exempelvis hur många mål matchen 

innehöll och om matchfixningen inbegrep organiserad brottslighet kopplad till vadhållning.98 

 

3.4.2 Sverige 
Sverige har varit relativt förskonat från matchfixningsskandaler genom historien. Det måste 

dock tilläggas att det är svårt att med säkerhet fastställa hur vanligt förekommande 

matchfixning varit i Sverige. Detta mot bakgrund av att utredningar av matchfixning är 

förenade med stora utmaningar i bevishänseende. Det har emellertid under de senaste åren 

funnits en ökning i antalet misstänkta fall, vilka dock fått begränsad medial uppmärksamhet. 

Svenska Spel polisanmälde under hösten 2012 en fotbollsmatch i division två efter ett ha 

observerat ett avvikande spelmönster där stora vadhållningsinsatser hade lämnats från ett väl 

avgränsat geografiskt område genom olika proxyservrar99.100  

 

År 2013 kan dock i en svensk kontext ses som ett trendbrytande år.101 Under sommaren och 

hösten 2013 uppmärksammade Svenska Spel avvikande spelmönster på ett tjugotal 

fotbollsmatcher i Superettan och divisionerna ett och två. Av dessa polisanmäldes sex stycken 

men utredningarna har ännu ej givit några resultat.102 Svenska fotbollsförbundet (SvFF) 

handlade ett tiotal misstänkta fall under 2013. I oktober 2013 ledde detta till att 
                                                
97 Europol, Update – Results from the Largest Football Match-fixing Investigation in Europe, 2013-02-06. 
98 Hill, 2010, s. 222-225. 
99 Enligt Skeppstedt, Nationalencyklopedin, 2014, är en proxyserver en server som skickar vidare ett anrop från 

en klient och därefter skickar ett svar tillbaka till klienten. Detta kan vara användbart om klienten vill skydda 
sin identitet. 

100 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 44; Claesson, 2014, s. 142-143.   
101 Uppdrag granskning, UG-referens: Den stora spelstöten, 2014-10-15. 
102 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 26; Uppdrag granskning, UG-referens: Den stora spelstöten, 2014-10-15. 
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fotbollsspelare för första gången stängdes av för matchfixning av SvFF:s disciplinnämnd, ett 

beslut som fastställdes av Riksidrottsnämnden (RIN). 103  Hösten 2014 markerade första 

gången då SvFF själva låg bakom en polisanmälan om misstänkt mutbrott.104 Att märka är att 

det alltså är fotbollsrörelsens huvudorganisation som själv väljer att polisanmäla en av sina 

förbundsanslutna föreningar. I oktober 2014 domstolsprövades för första gången 

matchfixning utifrån mutbrottslagstiftningen.105 Claesson menar att Sverige inte längre är 

förskonat från matchfixning och att problemet eskalerat de senaste åren.106  

 

4 Hur och varför bekämpar rätten matchfixning? 
 

Detta kapitel börjar med att förklara kopplingen mellan matchfixning, korruption och 

mutbrottslagstiftningen. Sedan följer en genomgång av mutbrottslagstiftningens utveckling 

och av gällande rätt. Varför rätten bekämpar matchfixning, sammanfattas genom att analysera 

mutbrottslagstiftningens skyddsintressen. Till sist presenteras även Värnamofallet då det 

markerar första gången en matchfixningssituation prövades i allmän domstol. Kapitlet utgör 

därmed den första delen i den rättspluralistiska situationen som matchfixning befinner sig i.  

 

4.1 Matchfixning = korruption i rättslig mening? 
Korruption för i allmänt traditionellt språkbruk tankarna till skador på offentlig verksamhet, 

där fokus ligger på att någon låter sig mutas eller på annat sätt otillbörligt påverkas.107 De 

skador korruption orsakar sker traditionellt och oftast inom ramen för offentlig förvaltning 

men även inom privat affärsverksamhet. Korruption kan leda till att förtroendet för den 

offentliga sektorn minskar vilket innebär att demokratin blir lidande. I den privata sektorn kan 

korruption hindra rättvis konkurrens och marknadsekonomin, med skadeverkningar både för 

muttagarens huvudman men också för mutgivarens konkurrenter på marknaden, då aktörerna 

inte tävlar på lika villkor när det exempelvis gäller kvalitet, pris och service.108 Korruption 

fungerar därmed som ett medel att otillbörligen påverka besluts- och handlingsprocesser i 

samhället. Mutor är den tydligaste rättsliga indikatorn på korruption och i strikt legal 

terminologi innebär korruption tagande av muta och bestickning (givande av muta).109  

                                                
103 Claesson, 2014, s. 142-143; Se Gunnilsefallet nedan (5.1.3).  
104 GP, SvFF polisanmäler Syrianskamatch, 2014-09-10.  
105 Jönköpings Tingsrätt B 1359-14.  
106 Claesson, 2014, s. 142-143.  
107 Leijonhufvud, 1996-97, s. 943-944. 
108 Cars, 2012, s. 17-18.  
109 DS 1999:62, s. 28; Jfr Cars, 2012, s. 13-19.  
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Den typiska mutningssituationen berör tre parter: den offentliga eller enskilda funktionären 

(muttagaren), förmånsgivaren (mutgivaren) och huvudmannen. I rättslig mening är det de två 

första parterna som utgörs av egentliga aktörer, då de kan dömas till straffrättsligt ansvar 

enligt mutbrottslagstiftningen. 110  Det råder ett pliktförhållande mellan muttagaren och 

huvudmannen, grundat på muttagarens arbetsrättsliga lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. 

Vid mutgivning blir mutgivaren beroende av att muttagaren enligt överenskommelse på ett 

otillbörligt sätt bryter den senares pliktförhållande till huvudmannen.111 Muttagarens syfte är 

att komma i åtnjutande av en förmån, oftast ekonomisk, som sedan överförs av mutgivaren. 

Mutgivaren, i sin tur, handlar i syfte att uppnå fördelar för sig själv eller för annan.112  

 
Mutbrottslagstiftningen har således, för att skydda mot korruption, grundats i att straffbelägga 

sådant handlande som strider mot det förtroendeförhållande mellan funktionären och 

huvudmannen som finns i tjänsteutövning. En funktionär som exempelvis arbetar med 

myndighetsutövning, har genom sin ställning anförtrotts att fatta beslut för myndighetens 

räkning. Bryts förtroendeförhållandet mellan funktionären och huvudmannen hindrar detta 

intresset av lojal och korrekt tjänsteutövning, med illojala och inkorrekta myndighetsbeslut 

som följd. Genom att skydda förtroendeförhållandet mellan funktionären och huvudmannen 

skyddas därmed också besluts- och handlingsprocesserna i samhället.113  

 

Matchfixning är som nämnt i avsnitt 3.2 en korrumperad handling som sker i anslutning till 

idrottstävlingar. Att matchfixning i rättslig mening kan betecknas som korruption och träffas 

av mutbrottslagstiftningen är dock inte helt klart. I en matchfixningshandling finns nämligen 

inte alltid en huvudman i förhållande till muttagaren. 114  Ingen av de ovan nämnda 

definitionerna av matchfixning nämner heller mutor i sina skrivningar, utan istället former av 

otillbörlig påverkan, även om både den vadhållningsrelaterade och den idrottsekonomiskt 

motiverade matchfixningen typiskt sett innehåller någon form av mutgivning. 115 

Mutbrottslagstiftningens rättsutveckling har dock inneburit att korruption numera erkänns 

rättsligt på andra områden och i andra förtroenderelationer än de som bygger på den 

arbetsrättsliga lojalitetsplikten. Synen på vilka områden som är värda att skydda genom 

                                                
110 Cars, 2012, s. 30-31.  
111 Prop. 2011/12:79, s. 12f; Se Leijonhufvud, 1996-97, s. 962. 
112 Cars, 2012, s. 30-31.  
113 Cars, 2012, s. 17-19. 
114 Prop. 2011/12:79 s. 29-30. 
115 McLaren, 2008, s. 15-16, 38; Sportaccord, 2011, s. 51; Hill, 2010, s. 225. 
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mutbrottslagstiftningen har succesivt förändrats.116 Förändringen är särskilt relevant med 

hänsyn till att det 2012 tillkom en reglering117 avseende tagande av muta för deltagare eller 

funktionärer i tävlingar som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. 

 

I det följande ska jag därför fokusera på mutbrottslagstiftningens förändring och i synnerhet 

tillkomsten av intresset för korruption inom idrottstävlingar. Rättsutvecklingen har en plats i 

examensarbetet eftersom den visar på en ambivalens och vissa oklarheter inför vad det är 

rätten önskar skydda genom mutbrottslagstiftningen. Det är relevant att fråga sig om det inom 

mutbrottslagstiftningen finns olika intressen att skydda, då även korruption inom 

idrottstävlingar utan huvudman som tredje part kriminaliserats. En kriminalisering som 

därmed inte riktigt stämmer överens med den traditionella rättsliga mutningssituationen, utan 

istället innebär att rätten expanderat och numera omfattar även den idrottsliga sektorn.  

 

4.2 Utvecklingen av mutbrottslagstiftningen  
Sverige har sedan länge kriminaliserat korruption, men enbart inom den offentliga sektorn. I 

en del medeltida landskapslagar kunde länsmän, domare och fogdar ställas till ansvar för att 

ha mottagit mutor. Denna väldigt smala ansvarskrets fortsatte i 1734 års lag som stadgade att 

även länshövdingar och andra högre ämbetsmän kunde begå mutbrott.118 Exempel på dåtida 

korruptionssituationer var domaren som uppsåtligen fällde orätt dom och för exekutor som 

uppsåtligen gjorde klaganden orätt.119 Detta är ett uttryck för en tanke om att motverka 

korruption inom de kanske viktigaste myndighetsutövningsärendena och en traditionell idé 

om att korruption innebär skador på offentlig verksamhet. 

 

Den första reella ansvarsutsträckningen skedde i 1864 års lag där personkretsen utökades, 

genom att alla statens ämbetsmän omfattades av mutansvaret. År 1919 kriminaliserades 

mutgivaren genom införandet av straffbestämmelsen bestickning, samtidigt som visst mut- 

och bestickningsansvar även infördes vid inköps- och försäljningsverksamhet inom den 

privata sektorn. Under denna industrialiseringsperiod fanns starka strävanden både nationellt 

och internationellt att lagstiftningsvägen motverka korruption och illojal konkurrens även 

inom den privata sektorn. Utsträckningen av ansvaret omfattade dock ännu enbart 
                                                
116 Se Utvecklingen av mutbrottslagstiftningen nedan (4.2). 
117 Tagande av muta innehåller nu två straffbara situationer enligt 1 och 2 men. i 10 kap. 5a § BrB, där 2 men.  

avser deltagare eller funktionärer i tävlingar som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. 
118 SOU 1974:37, s. 23. 
119 Tagande av muta förekom då som exempel på ansvarsregler som gällde för domare och exekutorer, vilket 

reglerades i dåvarande 1 kap. 12 § rättegångsbalken (RB) respektive 9 kap. 5 § utsökningsbalken.  
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ämbetsmän, det vill säga att mutan skulle föregå ämbetsåtgärden. Statens krisrevision 

framhöll i en promemoria till Kungl. Maj:t år 1941 att dåvarande straffbestämmelser, på 

grundval av ämbetsmannaansvaret, inte medgav en effektiv bekämpning av korruption.120 

 

En sådan förändring i bekämpningen av korruption, skedde i samband med BrB:s 

ikraftträdande 1965 och åren 1976-78 då ämbetsmannaansvaret avskaffades och ansvaret 

istället utsträcktes till att omfatta alla anställda och uppdragstagare i den offentliga sektorn, 

samt för alla anställda och vissa uppdragstagare inom den privata sektorn.121 Bakgrunden var 

att den offentliga förvaltningen börjat inrikta sig på andra uppgifter än myndighetsutövning 

och därmed sådana funktioner som även tillhandahålls genom den privata sektorn.122 Det 

menades även att den privata sektorn hade ett ansvar, likt det offentliga, att skydda 

medborgarna från korruptionens skadeverkningar. Detta exempelvis av att en korrumperad 

situation i affärslivet, skulle kunna skapa dyrare varor, vilket då kunde få verkningar för 

konsumenterna.123 Straffansvaret för muttagaren och bestickaren reglerades under tiden i den 

nu upphävda 20 kap. 2 § BrB respektive 17 kap. 7 § BrB.124 Att ha spegelvända brott i olika 

kapitel ansågs systematiskt med hänsyn till att tagande av muta utgjorde ett ämbetsbrott 

medan bestickning ansågs vara ett brott mot allmän verksamhet.125  

 

Att sammanföra privat och offentlig korruption i samma straffbestämmelser kritiserades med 

hänsyn till oklarheter i brottets skyddsintressen.126 Leijonhufvud menar att sammanföringen 

innebar att fokus hamnade på arbetsrättsliga förhållanden om lojalitetsplikt mellan 

arbetstagare och huvudman. Hennes slutsats är att korruption inom privat respektive offentlig 

verksamhet genererar olika skador och det därmed är fråga om två olika brott med skilda 

skyddsintressen. Hon anger att bekämpningen av korruption bör fokusera på missbruk i 

offentlig verksamhet och oredlighet i användandet av offentlig makt. Enligt hennes mening är 

den verksamhet som grundas på allmänna medel, det enda skyddsintresset som 

mutbrottslagstiftningen ska omfatta. Då en privatanställd tar emot en muta är detta istället ett 

exempel på ett trolöshetsbrott, där skadan är förtroendeförhållandet mellan huvudmannen och 

                                                
120 SOU 1974:37, s. 23-26.  
121 Cars, 2012, s. 21. 
122 Prop. 1975/76:176, s. 30. 
123 Cars, 2012, s. 22. 
124 Bestämmelserna upphävdes genom lag (2012:301) om ändring i brottsbalken och fick sedan sin nuvarande 

plats och lydelse. 
125 SOU 1974:37, s. 19-21. 
126 Cars, 2012, s. 22. 
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arbetstagaren. Hon menar att detta istället kan sorteras in i brottet trolöshet mot huvudman, 10 

kap. 5 § BrB, om brottsbeskrivningen formuleras om något.127  

 

Det var dock inte bara sammanförandet av privat och offentlig korruption som var i vardande 

under den perioden. Såsom det står återgivet i SOU 1974:37 motionerades det två gånger i 

samband med BrB:s riksdagsbehandling 1962 om att en utredning behövdes i fråga om att 

utvidga mutbrottsansvarets personkrets till att omfatta personer inom den kommersiella 

idrotten. 128  Motionärerna menade att en utvidgad kriminalisering på mutbrottsområdet 

fordrades för att stävja korruptionstendenser inom idrottssektorn där stora ekonomiska värden 

står på spel genom vadhållning. 129  Första lagutskottet avstyrkte bifall till motionen. 

Lagutskottet ifrågasatte hur behövligt det var med kriminalisering av korruption inom 

idrottssektorn då problemet inte förekom i Sverige i egentlig mening. De anförde vidare att 

”[v]id den hos oss allmännaste formen av vadhållning i anslutning till händelser inom idrotten 

och sporten, nämligen tippningen, synes det osannolikt, att någon i förhoppning om vinst 

skulle försöka påverka deltagare i de tävlingar, vilkas resultat avgör spelet”. Därvid menade 

lagutskottet att tävlingarna har egna regelsystem vars efterlevnad hanteras av idrottssektorn 

internt under domstolsliknande former. I första hand åligger det idrottens organisationer själva 

att genom egna åtgärder förhindra korruptionstendenser, menade lagutskottet.130 

 

Den senaste lagändringen i mutbrottslagstiftningen skedde 2012. Ändringarna är intressanta 

genom att alla korruptionsbestämmelser samlades i ett kapitel men framförallt då idéerna i 

motionerna från 1962, om ett utökande av mutbrottets personkrets till även personer inom den 

kommersiella idrotten, förverkligades. Den tidigare mutbrottslagstiftningen var föremål för 

kritik från skilda håll. Brotten tagande av muta och bestickning var reglerat i olika kapitel (20 

och 17 kap. BrB) och regleringen ansågs därmed brista i systematik kring skyddsintressena. 

Bestickning ansågs vara ett ålderdomligt ord som var svårtolkat för allmänheten.131 Att märka 

är att den skyddsintressesystematik, som förr ansågs råda mellan att ha tagande av muta i 17 

kap. och bestickning i 20 kap., enligt de senaste förarbetena anses som bristfällig och 

föranledde ändringar. Den nu gällande lagstiftningen presenteras i nästkommande avsnitt.   

 

                                                
127 Leijonhufvud, 1996-97, s. 962-963. 
128 SOU 1974:37, s. 28-29.  
129 Motion 1962:543 (I); Motion 1962:649 (II). 
130 Första lagutskottets utlåtande 1962:42. 
131 Prop. 2011/12:79, s. 17-18. 
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4.3 Gällande mutbrottslagstiftning 
4.3.1 Två olika korruptionssituationer föreskrivna i samma paragraf 
Den 1 juli 2012 infördes tagande av muta i 10 kap. 5a § och givande av muta i 10 kap. 5b § 

BrB. Enligt 10 kap. 5a § 1 men. BrB döms den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och 

tar emot, godtar ett löfte om eller begär otillbörlig förmån för utövningen av anställningen 

eller uppdraget, för tagande av muta. För givande av muta döms enligt 10 kap. 5b § BrB den 

som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån enligt 5a §. Tagandet utgör den 

passiva sidan av korruption, medan givandet utgör den aktiva sidan.132  

 

Det finns subjektsbegränsningar avseende vem som kan göra sig skyldig till tagande av muta. 

Det ska vara fråga om ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Det spegelvända brottet 

givande av muta har inte försetts med något specialsubjekt, vilket innebär att vem som helst 

kan göra sig skyldig till detta brott.133 Rekvisitet otillbörlig förmån innebär att mutan som 

överlämnas till muttagaren, exempelvis en penninggåva, ska vara ägnad att leda till 

pliktstridig tjänsteutövning och ha förutsättningar att påverka muttagarens lojalitetsplikt. 

Kriminaliseringen av tagandet av den otillbörliga förmånen är därmed oberoende av om det 

förelegat risk för oriktig tjänsteutövning i det konkreta fallet. Tillräckligt är om det förelegat 

tjänstesamband. Otillbörlighetsbedömningen av mutan i 10 kap. 5a § 1 men. BrB tar därmed 

sikte på att utreda en risk för skada på förhållandet mellan funktionären och huvudmannen.134 

 

Enligt den nytillkomna regleringen av tagande av muta i 10 kap. 5a § 2 men. BrB straffas 

även den som inte är arbetstagare eller uppdragstagare. Numera omfattar 

mutbrottslagstiftningen även den såsom deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål 

för allmänt anordnad vadhållning, tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig 

förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgiften. Är deltagaren eller funktionären 

anställd, bedöms dock handlingen enligt 10 kap. 5a § 1 men. BrB. Rekvisitet allmänt 

anordnad vadhållning innebär att det ska vara legal vadhållning enligt lotterilagen (1994:100) 

(LL), det vill säga sådan som är öppen för allmänheten och bedrivs med de tillstånd som kan 

vara nödvändiga. Det ska vara fråga om sådan allmän vadhållning som enligt 1 och 3 §§ LL 

                                                
132 Ulväng m.fl, 2012, s. 262.  
133 Prop. 2011/12:79, s. 45-46. 
134 Prop. 2011/12:79, s. 43-44; SOU 2010:38, s. 235-236. 
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innebär att en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än 

de andra deltagarna kan.135 

 

Utvidgningen av straffbarheten frångår mutbrottslagstiftningens traditionella personkrets, 

vilket innebär att otillbörlighetsbedömningen av förmånen inte kan syfta till att utreda en 

skada på förtroendeförhållandet mellan funktionären och huvudmannen, eftersom ett sådant 

förhållande saknas. I förarbetena påpekar lagrådet att otillbörlighetsbedömningen av 

förmånen enligt 2 men. inte kan anknytas till en pliktstridighet gentemot huvudmannen, vilket 

är det övergripande syftet med 10 kap. BrB. Lagstiftaren menar att detta visserligen är riktigt, 

men att bedömningen av om en förmån är otillbörlig kan och i detta fall bör ta sikte på annat 

än det som lagrådet påpekar.136 I förarbetena skriver lagstiftaren att förmånen typiskt sett är 

otillbörlig om den är ägnad att påverka deltagarens eller funktionärens fullgörande av 

uppgifter vid tävlingen (som är föremål för allmänt anordnad vadhållning).137 

 

Trots att det många gånger alltså inte ens finns en huvudman bedöms detta inte vara ett hinder 

mot att kriminalisera matchfixning som en korruptionssituation. Lagstiftaren menar att den 

nya brottsbeskrivningen är en särskild gärningsform av tagande och givande av muta, som ska 

vara tillämplig utan att det behöver föreligga ett anställnings- eller uppdragsförhållande. 

Exempelvis då fullgörandet av uppgifter vid tävlingen grundar sig på ett medlemskap i en 

förening.138  Det medges i SOU 2010:38 att denna korruption inom idrottstävlingar är 

särpräglad i jämförelse med den traditionella korruptionssituationen. Detta för att det frångår 

den traditionella personkretsen i mutbrottslagstiftningen men framförallt för att mutan inte ska 

vara ägnad att påverka lojalitetsplikten i förtroendeförhållanden inom den offentliga 

förvaltningen eller privata affärssektorn.139  

 

4.3.2 Påföljder 
För tagande och givande av muta döms enligt 10 kap. 5a-b §§ BrB till böter eller fängelse i 

högst två år. Brottet är inte av sådan art att fängelse normalt ådöms utan det vanliga är böter 

eller villkorlig dom i kombination med böter.140 

 
                                                
135 Prop. 2011/12:79, s. 45.  
136 Prop. 2011/12:79, s. 29.  
137 Prop. 2011/12:79, s. 18, 29; SOU 2010:38, s. 165. 
138 Prop. 2011/12:79, s. 29-30. 
139 SOU 2010:38, s. 152-153, 164. 
140 SOU 2010:38, s. 166. 
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4.4 Vilka skyddsintressen har mutbrottslagstiftningen och varför? 
4.4.1 Innebörden av ett skyddsintresse 
Dagens kriminalpolitiska idéer är sprungna ur tanken på allmänprevention. Allmänpreventiva 

överväganden är särskilt centrala vid kriminalisering. Allmänprevention genom 

kriminalisering innebär att försöka avhålla medborgarna från oönskade och skadliga gärningar 

och att därmed göra samhället mer anständigt för gemene man. Det är således en formell 

kontroll genom straffhot. 141  Då lagstiftaren använder allmänpreventiva skäl för en 

kriminalisering måste det finnas anledning att utöva den sociala kontroll det innebär. Så är 

fallet enbart om det finns något värde eller intresse att skydda. Värdena eller intressena som 

skyddas av strafflagstiftningen brukar kallas för straffbestämmelsernas skyddsintressen. BrB:s 

systematik utgår från dessa intressen som gemensamt karaktäriseras av ett önskat 

förhindrande av olika skador. Om en gärning är avlägsen i förhållande till skyddsintresset blir 

anledningarna att kriminalisera gärningen mindre.142 Ett skyddsintresse kan därför svara på 

frågan om varför en gärning är kriminaliserad.   

 

4.4.2 Skyddsintresset för det ordinarie mutbrottet 10 kap 5a § 1 men. BrB 
Som ovan nämnt är det ordinarie mutbrottet tillämpligt på två system: den offentliga 

förvaltningen och den privata affärssektorn. Det motsvarar en syn på att mutgivning syftar till 

att för egen personlig vinning eller för annans förlust påverka systemens funktioner. 

Mutbrottslagstiftningen ska därför skydda intresset av att tjänster och uppdrag sköts korrekt 

och lojalt.143 Det är med andra ord lojalitetsplikten och integriteten inom vissa system som 

ska skyddas, vilket annars kan få stora konsekvenser på samhället som helhet.144 I första hand 

är det alltså en direkt fokusering på skyddet av den arbetsrättsliga lojaliteten som annars kan 

leda till maktmissbruk, med konsekvenser för allmänhetens tilltro till systemen som följd.145 

Att korruption inom den privata sektorn bestraffas som mutbrott tydliggör enligt min mening 

ytterligare att det ska vara fråga om arbetsrättslig trolöshet i botten.  

 

Baserat på rättsutvecklingen är det dock relativt lätt att hävda att det rått viss ambivalens inför 

mutbrottslagstiftningens skyddsintressen genom åren. Exempelvis om det är systematiskt att 

sammanföra offentlig och privat korruption i samma straffbud, om det är systematiskt att 

                                                
141 Leijonhufvud, Wennberg, 2009, s. 15-16, 20; Asp m.fl., 2013, s. 31-32. 
142 Asp m.fl., 2013, s. 39-42. 
143 Ulväng m.fl., 2012, s. 262. 
144 Cars, 2012, s. 17. 
145 Prop. 2011/12:79, s. 19-23; Prop. 1975/76:176, s. 31f; Se Leijonhufvud, 1996-97, s. 962-963. 
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reglera tagande och givande av muta i skilda eller samma kapitel, eller om det överhuvudtaget 

är rimligt att införa korruption inom idrottstävlingar som gärningstyp i 

mutbrottslagstiftningen. Även om det ordinarie mutbrottet och mutbrottet avseende deltagare 

eller funktionärer i tävlingar, till synes är skilda brott, måste det finnas något som motiverar 

deras plats i samma paragraf. 

 

4.4.3 Skyddsintresset för mutbrottet avseende deltagare eller funktionär i 
tävlingar 10 kap. 5a § 2 men. BrB 

Det står klart att mutbrottslagstiftningens ansvarsutsträckning och erkända skadeverkningar 

succesivt har utvidgats historiskt. Kriminaliseringen av ifrågavarande korruptionssituation får 

ses som utvidgningens yttersta gräns. 

 

Enligt motiven är utvidgningen av personkretsen nödvändig för att stävja korrumperade 

beteenden i andra förtroenderelationer än anställnings- och uppdragsförhållanden. Enligt 

motiven är det dock inte idrottsrörelsen som primärt ska skyddas. Lagstiftaren påpekar att en 

situation där en icke anställd idrottsman till skada för klubbens anseende tar en muta för att 

inte göra sitt bästa i en tävling inte ska omfattas av straffansvar. Enligt motiven ses detta 

alltjämt som en rimlig avgränsning av det straffbara området. Det intresse som istället ska 

skyddas och som motiverar straffansvar är att korruptionssituationen hotar integriteten hos de 

system för kommersiell vadhållning som tillåts i anslutning till idrottstävlingar. 

Resonemanget utvecklas genom att det utomlands har kunnat beläggas att tävlingsdeltagare 

har tagit emot förmåner för att inte genomföra en fullgod tävlingsprestation, vilket gett 

förmånsgivaren stora ekonomiska vinster vid vadhållning på resultatet. Lagstiftaren menar att 

detta är en utveckling som inte kan uteslutas i Sverige, särskilt med hänsyn till 

spelmarknadens internationella karaktär. Vidare anges som skäl att den kommersiella 

vadhållningen som cirkulerar idrotten omsätter mycket stora belopp.146 Lagstiftaren menar 

därmed att idrottstävlingar endast i kombination med vadhållningsindustrin är ett beaktansvärt 

intresse att skydda genom mutbrottslagstiftningen. 147  Rekvisitet om allmänt anordnad 

vadhållning är därför centralt utifrån straffbestämmelsens skyddsintresse och den subjektiva 

utvidgningen av straffbarheten hade möjligen inte gjorts utan detta rekvisit.  

 

                                                
146 Prop. 2011/12:79, s. 29-30.  
147 Prop. 2011/12:79, s. 18, 45. 
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Enligt utredarens mening i SOU 2010:38 är denna särpräglade straffbestämmelse nödvändig 

då idrottens egna konfliktlösningsmekanismer inte ensamt kan beivra mutbrott vid 

idrottstävlingar. Detta med hänsyn till att de adekvata idrottsliga sanktionerna enbart kommer 

kunna tillämpas på muttagaren (den idrottande aktören), men är helt verkningslösa i 

förhållande till mutgivaren.148 Utredarens mening kan jämföras med första lagutskottets 

utlåtande om motionerna 1962, där de menade att de idrottsliga instanserna själva har 

adekvata sanktioner för att bekämpa problemet. Första lagutskottet var också tveksamt till att 

företeelsen existerade i Sverige.  

 

Utredaren i SOU 2010:38 menar vidare att den idrottsliga sektorn inte med egna medel 

kommer att kunna skydda vare sig den kommersiella vadhållningsindustrin, det allmänna 

intresset som finns för idrottsrörelsen eller lyckas motverka och avskräcka mutgivare i en 

organiserad brottslighet som arbetar med vadslagning om utgången i uppgjorda matcher.149 

Ett liknande hänsynsresonemang återfinns i utredningens författningskommentar, där det 

menas att mutbrott inom idrotten hindrar en rättvis tävling.150 

 

När det gäller varför rätten bekämpar matchfixning är det ovan kursiverade från SOU 2010:38 

intressanta skrivningar. Detta innebär nämligen att utredaren menar att hänsyn ska tas även 

utöver den kommersiella vadhållningsindustrin. Skrivningarna tyder på att nyttan av 

idrottsrörelsen ur ett samhällsperspektiv ska beaktas vid kriminaliseringen. Härigenom 

beaktar utredaren även idrottsliga fair play-ideal och idrottens intresse av integritet i sina 

tävlingar som stöd för en kriminalisering. Skrivningarna saknar dock helt motsvarighet i 

proposition och lagtext, vilket understryker att det till syvende och sist inte är idrotten och 

idrottstävlingar (utan att vara föremål för allmänt anordnad vadhållning) som skyddas. 

 

Då mutbrottslagstiftningen sammanfördes i 10 kap. BrB hänvisades det till att det bättre 

stämde överens med det skyddsintresse som mutbrottslagstiftningen ska skydda, nämligen 

funktionärens lojalitetsplikt gentemot huvudmannen.151 Då en idrottsutövare är anställd eller 

uppdragstagare och tar emot en otillbörlig förmån, bedöms gärningen därmed enligt det 

ordinarie muttagandebrottet i paragrafens första mening. Brottsbeskrivningen syftar i det 

fallet till att förhindra trolöshet i förtroendeförhållandet mellan funktionären och 
                                                
148 SOU 2010:38, s. 152-153, 164-165. 
149 SOU 2010:38, s. 164. 
150 SOU 2010:38, s. 228. 
151 Prop. 2011/12:79, s. 22-23. 
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huvudmannen. Men om idrottsutövaren varken är anställd eller uppdragstagare och tar emot 

en otillbörlig förmån där tävlingen är knuten till kommersiell vadhållning, syftar 

brottsbeskrivningen i paragrafens andra mening till att skydda integriteten hos den 

kommersiella vadhållningsindustrin. 152  Är dock idrottsutövaren varken anställd eller 

uppdragstagare och tar emot en otillbörlig förmån, där tävlingen inte är knuten till 

kommersiell vadhållning, kommer alltså detta falla utanför det straffbara området i 

mutbrottslagstiftningen, vilket också uttryckligen var lagstiftarens mening.153  

 

Trots att den utvidgade personkretsen i mutbrottslagstiftningen avseende deltagare och 

funktionärer, till synes vinner stor tillämplighet på otillbörliga förmåner lämnade inom 

idrottstävlingar, är det som ovan nämnt inte rent idrottsliga hänsyn som ligger till grund för 

regleringen. Det är istället vadhållningsindustrin som utgör lagstiftarens beaktansvärda 

skyddsintresse. Det innebär vidare att det kommer finnas matchfixningshandlingar som inte 

kommer kunna bekämpas av rätten, vilket kommer att visas i den fortsatta framställningen. 

Det är dock viktigt att inse att ifrågavarande lagstiftning aldrig har prövats i högsta instans, 

och därmed ännu ej lett till någon rättspraxis.154  

 

Det verkar som att utvidgningen av det kriminaliserade området enligt motiven är motiverad 

utifrån att idrottsrörelsen allt mer intimt förknippas med system för kommersiell vadhållning 

och därmed ekonomisk verksamhet. Enligt det ordinarie mutbrottet ska offentliga och privata 

systems funktioner och integritet skyddas, vilket sker genom att lojalitetsplikten upprätthålls. 

Ifrågavarande mutbrottsbestämmelse innehåller inget sådant förtroendeförhållande, men tar 

alltjämt sikte på att skydda integriteten i ett system mot otillbörlig påverkan, nämligen 

idrottstävlingar i nödvändig kombination med den kommersiella vadhållningsindustrins 

system. Att vadhållning inom idrottstävlingar blivit erkänt som korruptionssituation, hänger 

därmed samman med den ökade kommersialiseringen av idrotten och att ekonomiska 

intressen fått större betydelse i idrottslig verksamhet.155 Det kan också förklaras genom att en 

matchfixningssituation, där tävlingen inte är knuten till allmänt anordnad vadhållning samt 

där spelaren inte är anställd, ej är kriminaliserad.156 Att Svenska Spels vadhållningsprodukter 

ser en allt större efterfrågan, samtidigt som den internationella spelmarknaden allt mer blir ett 

                                                
152 Prop. 2011/12:79, s. 29. 
153 Prop. 2011/12:79, s. 18. 
154 Se Lotteriinspektionen, 2013a, s. 30, 44. 
155 Se Lindholm, 2014a, s. 38-39; Jfr även Lindholm, 2014a, s. 47.  
156 Prop. 2011/12:79, s. 18, 29. 



37 
 

starkt alternativ även för svenskar som är intresserade av vadhållning,157 är således en 

avgörande faktor i att ifrågavarande straffbestämmelse existerar. Denna kommersialisering 

skulle också kunna vara förklaringen till skillnaden mellan 1962 års första lagutskott och de 

senaste förarbetena i synen på kriminaliseringen av korruption inom idrottstävlingar.  

 

Likheterna, och möjligen det som motiverar att det ordinarie mutbrottet och ifrågavarande 

gärningstyp huserar i samma straffbestämmelse, är att båda bestämmelserna syftar till att 

skydda system mot överföring av mutor. Att utvidga mutbrottslagstiftningen till att omfatta 

även vadhållningsverksamhet i samband med idrottstävlingar får dock anses främmande i ett 

rättsligt perspektiv avseende hur korruption definierats historiskt sett. Att rätten därigenom 

har närmat sig den idrottsliga sektorn genom den utvidgade mutbrottslagstiftningen är 

främmande även i ett idrottsligt perspektiv. Det innebär nämligen att rätten expanderar och 

gör intrång på den självreglering som idrotten historiskt haft.158 Att idrotten kommersialiseras 

är i litteraturen en frekvent använd förklaring till varför idrotten på detta sätt förrättsligas.159 

 

4.5 Det enda domstolsprövade matchfixningsfallet – Värnamofallet160 
Hösten 2014 markerade första gången då allmän domstol hade att ta ställning till en 

matchfixningssituation. Den tilltalade i målet spelade för IFK Värnamo en kortare tid under 

2011, men har sedan dess spelat för andra klubbar. Enligt utredningen i målet hade den 

tilltalade under hösten 2013 stämt träff med tre nuvarande anställda fotbollsspelare i IFK 

Värnamo. Den tilltalade var bekant med en av dem genom att de under 2011 var lagkamrater i 

klubben. Under mötet hade den tilltalade frågat de tre spelarna om de var intresserade av att 

medverka i matchfixning av en match i den näst högsta divisionen i fotboll. Själva 

erbjudandet om betalningen framfördes enligt utredningen vid ett senare tillfälle av två 

okända män under hösten 2013. Vid detta tillfälle var den tilltalade ej närvarande.   

 

För att uppfylla rekvisiten för givande av muta enligt 10 kap. 5 b § BrB krävs att mutgivaren 

lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån. Tingsrätten menar att det är utrett att den 

tilltalade har försökt förmå de tre spelarna att medverka i matchfixning, men att det inte kan 

                                                
157 Se Lotteriinspektionen, 2013a, s. 11-13, där det även framförs att den globala vadhållningsmarknadens 

nettoomsättning ökar med 1 miljard euro per år; dessutom Uppdrag granskning, UG-referens: Den stora 
spelstöten, 2014-10-15, där det presenteras att det globala spelandet på fotboll uppgår till 4 biljoner kronor 
per år.  

158 Carlsson, Hoff, 2005, s. 65-67. 
159 Lindholm, 2014a, s. 47. 
160 Jönköpings Tingsrätt, mål nr: B 1359-14. Målet överklagades av åklagaren i november 2014.  
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visas att det utlovats eller erbjudits en otillbörlig förmån för spelarnas medverkan. Inte heller 

kunde det fastslås att den tilltalade haft något samband med de två okända männen och deras 

erbjudande om betalning.  

 

Åtalet ogillades då det inte kunde visas att någon förmån lämnats, utlovats eller erbjudits 

spelarna. För detta examensarbete är det dock intressant att tingsrätten framhåller att det är 

utrett att den tilltalade försökt förmå spelarna till att medverka. Närmare bestämt innebär det 

att en annan bedömning kan göras utifrån det idrottsliga normsystemet.  

 

5 Hur och varför bekämpar idrotten matchfixning? 
 

I detta kapitel ska den andra sidan av det rättspluralistiska myntet tas upp, nämligen 

matchfixningsbekämpningen utifrån idrottsrörelsens normsystem. Inom idrotten finns som 

bekant också disciplinära bestraffningsregler, med därtill underliggande syften.161 Kapitlets 

första avsnitt handlar om normsystemets bestraffningsregler. Eftersom matchfixning har 

prövats av idrottens högsta bestraffningsinstans en gång presenteras även det fallet. Även 

Värnamofallets avgörande i SvFF:s disciplinnämnd presenteras, eftersom det är det enda fall 

av matchfixning som prövats både av allmän domstol och i en idrottslig 

konfliktlösningsinstans. Kapitlets andra avsnitt kommer att behandla de idrottsliga normer 

och ideal som förklarar varför matchfixning ska bekämpas genom bestraffningsreglerna.  

 

5.1 Normsystemets bestraffningsregler 
5.1.1 Bestraffningsreglerna i RF:s stadgar 
RF är idrottsrörelsens huvudorganisation och RF:s stadgar gäller för alla anslutna 

specialidrottsförbund (SF), specialidrottsdistriktsförbund (SDF), medlemsföreningar och 

föreningarnas medlemmar. Medlemmar i en idrottsförening, som är medlem i ett SDF och SF 

och därmed i RF, är således skyldiga att iaktta vad som föreskrivs i RF:s stadgar.162 Malmsten 

och Pallin beskriver RF:s stadgar som idrottens grundlag.163 Idrottens normsystem bygger på 

och iakttar grundläggande demokratiska rättsprinciper.164 

 

                                                
161 Carlsson, Hoff, 2005, s. 54-55. 
162 Malmsten, Pallin, 2005, s. 20. 
163 Malmsten, Pallin, 2005, s. 16. 
164 Malmsten, 1995, s. 497. 
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RF:s bestraffningsregler omfattar alltså de anslutna ideella föreningarnas fysiska medlemmar 

men även vissa andra, enligt 1 kap. 1-2 §§ samt 14 kap. 1-2 §§ RF:s stadgar. För att en 

enskild medlem ska omfattas av bestraffningsreglerna krävs att vederbörande ska vara 

medlem i en RF-ansluten förening då gärningen begås. Oberoende av medlemskap omfattas 

dock även andra fysiska personer av bestraffningsreglerna, såsom tävlingsfunktionärer och 

ledare som fått uppdrag som direkt kan relateras till tävlingen, eller idrottsutövares biträden. 

De fysiska personernas ansvar begränsas inte av någon straffbarhetsålder, utan även personer 

under 15 år kan bestraffas med stöd av RF:s stadgar. Vidare är bestraffningsreglerna 

universellt tillämpliga, vilket innebär att bestraffningssubjekten kan straffas obundet av om 

förseelsen skett i Sverige eller utomlands. Det finns alltså inga territoriella begränsningar, 

utan avgörande är om gärningen skett inom RF-familjen.165  

 

14 kap. 2 § RF:s stadgar innehåller en förseelsekatalog, vilken föreskriver gärningar varpå 

bestraffning kan ådömas. Förseelsekatalogen innehåller 16 straffbara punkter. Det organ som 

i första hand prövar bestraffningsärendena är enligt 14 kap. 8 § 2 st. RF:s stadgar det SDF 

som den anmälde tillhör om inte annat framkommer av bestämmelser i SF:s stadgar. I 

exempelvis 8 kap. 53 § i SvFF:s stadgar, anges att disciplinnämnden utövar prövningsrätt i 

dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och dels bestraffning enligt SF:s och 

SDF:s tävlingsregler. Beslutet i ett bestraffningsärende får sedan överklagas till RIN enligt 14 

kap. 9 § 5 st. RF:s stadgar. I det följande ska de förseelser i 14 kap. 2 § RF:s stadgar, som 

stämmer överens med matchfixning tas upp.166  

 

5.1.1.1 13 p. Den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende skadats 
Punkten kan liknas vid en allmänt hållen generalklausul, som därmed är subsidiär i 

förhållande till de speciellt inriktade förseelserna, exempelvis 12 p. För att idrottens anseende 

ska anses ha skadats krävs att uppträdandet har blivit uppmärksammat av allmänheten. 

Bestämmelsen ska tillämpas enbart på direkt stötande förfaranden, som påverkar eller kan ha 

påverkat tilltron till den idrottsliga verksamheten i negativ mening.167  

 

                                                
165 Malmsten, 2002, s. 26-28; Det rättsliga normsystemets straffbarhetsålder på 15 år återfinns i 1 kap. 6 § BrB. 
166 Se Lotteriinspektionen, 2013a, s. 31, som gör en liknande uppdelning av de tillämpliga bestraffningsreglerna 

avseende matchfixning.  
167 Malmsten, 2002, s. 44-45. 
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5.1.1.2 12 p. Den som berett sig eller annan otillbörlig förmån 
Punkten är till sin skrivning lik mutbrottslagstiftningen och Malmsten menar att punkten kan 

ta sikte på att döma idrottsutövare som mot betalning genomför läggmatcher. Har dock ett SF 

i tävlingsbestämmelser infört förbud mot vadhållning på egna matcher, ska dock 14 p. 

tillämpas i första hand. Förseelsen är därmed subsidiär i förhållande till 14 p.168  

 

5.1.1.3 14 p. Den som brutit mot SF:s tävlingsregler 
Olika SF reglerar för sig den idrottsliga tävlingsverksamheten i sina tävlingsregler. De flesta 

överträdelserna mot tävlingsregler handläggs inte som bestraffningsärenden enligt 14 kap. 

RF:s stadgar, utan leder till andra sanktioner med stöd av tävlingsreglerna. Tävlingsreglerna 

ser såklart olika ut med hänsyn till de olika idrotterna, men ett exempel är att matcher enbart 

får spelas med registrerade spelare. Tävlingssanktionen skulle i det fallet kunna utgöras av 

exempelvis poängavdrag och meddelas då i direkt anslutning till tävlingen.169 

 

En gärning kan dock både leda till en tävlingssanktion och en bestraffning enligt 14 kap. RF:s 

stadgar av den idrottande aktören. Detta är då förbehållet de allvarligaste fallen. Denna 

dubbelbestraffningsliknande konstruktion motiveras av att ringa tävlingsregelöverträdelser 

helst ska utredas skyndsamt (effektivitetsskäl), så att den fortsatta tävlingen ej lider skada. 

Bestraffningen enligt 14 kap. RF:s stadgar tar längre tid och om alla brott mot 

tävlingsreglerna skulle genomgå en sådan handling, riskerar det omintetgöra en del av 

tävlingsidrotten under tiden.170  

 

Flera SF har skrivningar om matchfixning intagna i sina tävlingsbestämmelser och att dessa 

gärningar ska anmälas enligt RF:s bestraffningsregler.171 Ett exempel är SvFF som enligt 3 

kap. 27 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser förbjuder vadhållning på egen match enligt följande:  

 

”Den som kan påverka resultatet av en match – spelare, ledare, domare eller annan – får inte 

själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången 

av matchen.  

Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på 

angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta SvFF om detta.  

                                                
168 Malmsten, 2002, s. 43. 
169 Malmsten, 2002, s. 45-48. 
170 Malmsten, 2002, s. 45-48. 
171Lotteriinspektionen, 2013a, s. 30; se RF, Ny policy mot matchfixing, 2014-03-26. 
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Den som medverkar eller försöker medverka till att påverka resultatet av en match ska 

anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s 

bestraffningsregler kan komma att förbjudas tillträde till matcharena under viss tid eller all 

framtid” (min understrykning). 

 

Denna skrivning är likalydande de generella tävlingsbestämmelser avseende matchfixning 

som RF utarbetat under 2013-2014. RF rekommenderar alla SF att inkorporera dessa i sina 

tävlingsbestämmelser.172 Det understrukna i regleringens tredje stycke implicerar således att 

matchfixning är ett allvarligt brott mot tävlingsbestämmelserna och därmed ska anmälas till 

bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.  

 

5.1.2 Påföljder 
14 kap. 4-6 §§ RF:s stadgar innehåller förseelsekatalogens påföljder: Tillrättavisning (4 §), 

böter (5 §) och avstängning (6 §). Tillrättavisning kan liknas vid en varning där den felande 

uppmanas att följa befintliga regler. Följs inte varningen riskerar den dömde böter eller 

avstängning. Böter, kan utges både till förening och enskild och får uppgå till högst 500 000 

kr och beloppet ska av SF användas till främjande av den ideella verksamheten i förbundet. 

Det är också möjligt att för endera SF att i sina stadgar besluta om avvikande bötesbelopp.173 

Avstängning kan ske utifrån något av följande alternativ: tävling/uppvisning (en idrott), 

uppdrag (en idrott), tävling/uppvisning/uppdrag (en idrott) eller tävling/uppvisning/uppdrag 

(inom alla idrotter). SF kan också i sina stadgar föreskriva att avstängning även kan omfatta 

träning i anläggning som disponeras av den dömdes förening eller annan förening i samma 

SF. Avstängningen gäller på viss tid i högst två år, eller för en tid motsvarande ett visst antal 

tävlingstillfällen. Valet av påföljd bestäms utifrån brottets allvar, där grova fall ska leda till 

avstängning, enligt straffmätningsreglerna i 14 kap. 7 § RF:s stadgar.174  

 

5.1.3 Matchfixning utifrån RIN:s praxis – Gunnilsefallet175 
Det första och ännu enda matchfixningsfallet att prövas av högsta instansen RIN är från 2014 

och involverade fyra fotbollsspelare i klubben Gunnilse IS. Något åtal mot spelarna har 

däremot ännu inte väckts. Prövningen gällde ett bestraffningsärende enligt 14 kap. 2 § 14 p. 

RF:s stadgar, vilket alltså innebär att prövningen innefattade ett brott mot 3 kap. 27 § SvFF:s 

                                                
172 RF, Generell tävlingsbestämmelse, 2014; RF, Ny policy mot matchfixing, 2014-03-26.  
173 Se exempelvis 8 kap. 53 § 5 st. SvFF:s stadgar som innebär att SF har föreskrivit avvikande bötesbelopp. 
174 Malmsten, 2002, s. 62-70. 
175 Riksidrottsnämndens beslut den 27 januari 2014. 
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tävlingsbestämmelser. Av utredningen i målet ställdes utom rimligt tvivel att en tilltalad 

uppsåtligen medverkat till att påverka resultatet i matchen och att de övriga tre genom sitt 

agerande på planen medverkat till det uppgjorda resultatet. Gärningarna bedömdes som grova 

och föranledde hårdast tänkbara straff: avstängning i två år från all idrottslig verksamhet.  

 

Enligt utredningen kunde det inte fastslås att någon av spelarna ingått i vadhållning på den 

egna matchen. Det förekom dock rykten om att så hade skett. Det som hade föranlett 

initiativet till matchfixningen var att en spelare uppmanat de andra att inte göra sitt bästa, då 

spelaren påstått att han varit hotad och att det var nödvändigt för spelarens säkerhet att 

Gunnilse IS förlorade. RIN skriver (angående 3 kap. 27 § 3 st. SvFF:s tävlingsbestämmelser) 

att: ”Det är tillfyllest att det står klart att spelaren, ensam eller tillsammans med andra, med 

uppsåt har agerat på ett sätt som syftat till att hans eller hennes lag ska förlora”. Spelarna 

dömdes därför till bestraffning enligt 3 kap. 27 § 3 st. i SvFF:s tävlingsbestämmelser.  

 

Detta illustrerar att det idrottsliga regelverket utöver att förbjuda vadhållning på egen match, 

även kan bestraffa matchfixning där vadhållning inte förekommit. Det behöver inte heller ha 

överlämnats någon förmån. Det finns i den meningen inte heller något rekvisit om att matchen 

ska vara föremål för allmänt anordnad vadhållning. Det centrala är istället om matchen 

påverkats på ett sätt som strider mot idrottens idéer och värdegrund. 3 kap. 27 § 3 st. SvFF:s 

tävlingsbestämmelser är tillsynes så allmänt hållen att även ordinärt handlande straffbeläggs. 

Att göra mål eller att förhindra ett mål, påverkar ju sannerligen också utgången av matchen. 

Enligt RIN ligger det dock i sakens natur att förstå bestämmelsen som att det är underförstått 

att det ska handla om en otillbörlig påverkan, vilket exempelvis är att en spelare vill förlora 

matchen genom underprestering. I slutet av beslutet meddelar RIN att de tilltalade har gjort 

sig skyldiga till att ha satt en av de mest grundläggande reglerna inom idrott ur spel, nämligen 

fair play. De skriver också att detta ska återspeglas i påföljden.176  

 

5.1.4 Matchfixning i SvFF:s disciplinnämnd – Värnamofallet177 
SvFF:s disciplinnämnd är första instans i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, 

vilket kan utläsas av 8 kap. 53 § SvFF:s stadgar. Avgörandet är därmed inte prövat av högsta 

idrottsliga instans, men förtjänar ändå ett omnämnande eftersom det även prövats i allmän 

                                                
176 Riksidrottsnämndens beslut den 27 januari 2014, s. 2. 
177 SvFF:s disciplinnämnds beslut den 7 november 2014. Beslutet överklagades av den tilltalade i november 

2014. 
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domstol. Ärendet gällde likt Gunnilsefallet ett bestraffningsärende enligt 14 kap. 2 § 14 p. 

RF:s stadgar, vilket således innebär att prövningen gällde ett brott mot 3 kap. 27 § SvFF:s 

tävlingsbestämmelser. Vad gäller händelseförloppet i målet hänvisas till avsnitt 4.5 ovan. 

 

Disciplinnämnden påpekar i ärendet att enligt det idrottsliga regelverket, till skillnad från 

brottet givande av muta, enbart krävs att det är fråga om att någon medverkar till eller 

försöker påverka en tävling. De exemplifierar detta på samma sätt som RIN i Gunnilsefallet 

genom att det är tillfyllest att en spelare försöker få ett lag att förlora en match. Det behöver 

därför inte vara fråga om ett överlämnande av en förmån, eller att tävlingen ska vara föremål 

för allmänt anordnad vadhållning. Disciplinnämnden menar att det är styrkt att den tilltalade 

under mötet med de tre spelarna i IFK Värnamo har försökt att påverka spelarna att medverka, 

varför rekvisiten i 3 kap. 27 § 3 st. SvFF:s tävlingsbestämmelser är uppfyllda. Likt RIN i 

Gunnilsefallet menar disciplinnämnden att detta är en grov förseelse då den tilltalade satt en 

av de mest grundläggande reglerna inom idrotten ur spel, nämligen den om fair play. Den 

tilltalade fick därmed hårdast tänkbara straff, det vill säga avstängning från all idrott i två år 

enligt 14 kap. 6-7 §§ RF:s stadgar. Att både RIN och SvFF:s disciplinnämnd hänvisar brottets 

allvar till fair play ger tydliga indikationer om kapitlets nästa avsnitt, närmare bestämt de 

normer och ideal som förklarar varför idrotten bestraffar detta handlande.  

 

I Värnamofallet blir alltså den enskilde fälld enligt det idrottsliga men friad enligt det rättsliga 

normsystemet. Fallet ger därför en god blick av skillnaderna mellan normsystemen och 

illustrerar träffande den rättspluralistiska situationen. 

 

5.2 Bestraffningsreglernas underliggande syften 
Av RF:s policy mot matchfixning kan tre argument till varför matchfixning är ett hot mot 

idrottsrörelsens framtid skönjas: Vikten av rent spel, idrottsrörelsens integritet och 

trovärdighet samt idrottsutövarnas trygghet och säkerhet.178  

 

5.2.1 Fair play-argumentet – Vikten av rent spel och fair play-idealet 
Inledningen till 1 kap. RF:s stadgar föreskriver att rent spel och ärlighet är en förutsättning för 

tävlande på lika villkor och innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och att 

ha en god etik och moral. Stadgandet härrör från idrottens etiska och moraliska 

                                                
178 RF, Matchfixing – Ett hot mot svensk idrott, 2014. 
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utgångspunkter i idrottens allmänna fair play-ideal. Som Gunnilse- och Värnamofallet 

implicerar finns det dock även inslag av den idrottsliga etiska utgångspunkten i idrottens 

rättsliga styrning. Det är således inte enbart ett normativt stadgande, då fair play-ideal även 

syns i idrottens formaliserade bestraffningsregler.179 Det är viktigt att inse att idrottens 

allmänna fair play-ideal historiskt varit oskrivna gentlemannaideal men numer alltså även 

återfinns genom nedskrivna stadganden. Både det allmänna fair play-idealet och det som 

uttrycks i regelform har alltjämt samma normerande funktion, genom att de föreskriver 

idrottsutövarens korrekta beteenden, både på och utanför planen.180  

 

Det allmänna fair play-idealet ses som en av grundbultarna inom idrotten och kan delas upp i 

två delar. Formell fair play är respekten för reglerna som definierar idrotten, medan informell 

fair play innebär normer om att på lika villkor och med respekt för andra, genomföra tävlingar 

genom goda och hängivna prestationer.181 I sin helhet handlar fair play-argumentet därmed 

om att ha en ömsesidig respekt för de gemensamma reglerna och normerna, vilket utgör en 

förutsättning för att idrotten ska kunna fortsätta bedrivas i befintlig form. Den som frivilligt 

engagerat sig i en regelstyrd idrottslig verksamhet, ska enligt fair play-argumentet respektera 

spelreglerna och dess underliggande fair play-normer. 182  Fair play har därmed en 

konfliktreglerande och en konsensusskapande funktion. Detta genom att fair play exempelvis 

reglerar hur pass långt en idrottsutövare kan gå för att vinna (eller förlora…).183  

 

Det allmänna fair play-idealet är i princip etiska normer för korrekt idrottsutövning, som går 

utöver de föreskrivna spelreglerna i idrotten. Handlande som fusk och därmed osportslighet 

överensstämmer inte med de etiska normerna och blir då parasiter på idealet.184 Det allmänna 

fair play-idealet ska därmed söka eliminera osportslighet och fusk inom idrotten. Genom att 

fair play-normer istället inkorporeras i tävlingsregler, blir dessa då regler som definierar en 

viss idrott. Detta gör att det främst inte är fråga om att gärningen är moraliskt förkastlig, utan 

att det är ett brott mot exempelvis hur fotboll skall spelas. Lindfelt menar att införandet av 

etiska ideal och normer i tävlingsregler, gör att normerna funktionaliseras.185 Genom att 

                                                
179 Carlsson, Hoff, 2005, s. 57-59. 
180 Lindfelt, 1999, s. 80-83. 
181 Loland, 2002, s. 143-145; se Sejer Anderson, 2014, s. 123, 127, där författaren menar att principen om att 

göra sitt bästa för att vinna är en universell idrottslig norm. 
182 Loland, 2014, s. 7-11; se Carlsson, Hoff, 2005, s. 54-55. 
183 Lindfelt, 1999, s. 80-82. 
184 Loland, 2002, s. 25. 
185 Lindfelt, 1999, s. 84-85. 
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normerna funktionaliseras och konstitueras, kan de också beivras av idrottens rättsliga 

instanser vid sidan av andra tävlingsregler.186  

 

Att fair play-idealet upprätthålls är en förutsättning för att matchfixning ska anses som ett 

problem. Matchfixning är nämligen beroende av att övriga spelare agerar utifrån idealet och 

det som uttrycks i regelform. Matchfixning blir då inom den idrottsliga kontexten något som 

strider mot idrottens befintliga normer. Ett reaktivt sätt att se till att låta fair play-idealet och 

idrotten förbli i befintlig form blir därmed att straffa och försöka eliminera 

normöverträdelserna genom olika bestraffningsregler.187   

 

En intressant skillnad mellan matchfixning och dopning ses vid en jämförelse dem emellan 

avseende informell fair play. Doparna fuskar för att vinna, vilket därmed är i viss harmoni 

med principen om en god och hängiven idrottslig prestation. Utgången av tävlingen avgörs då 

genom att alla gör sitt bästa, även om förutsättningarna för att uppnå resultatet skiljer sig. En 

aktör i matchfixning fuskar för att förlora, vilket därmed inte alls överensstämmer med 

principerna bakom informell fair play. På grundval av detta är det klart att fair play-

argumentet är ännu starkare vid diskussion om bekämpningen av matchfixningens 

skadeverkningar än av dopningens.188 Informell fair play som del i fair play-idealet är således 

inte helt frikopplat från tävlingsidealet, som nämns under nästa avsnitt.  

 

5.2.2 Integritetsargumentet – Den idrottsliga integriteten och tävlingsidealet 
Att idrotten har integritet innebär att den uppfattas som ärlig och stabil. Idrotten ska även, för 

att vara integritetsfylld, upprätthålla de grundläggande värderingarna och genomföra sina 

uppgifter på grundval av värderingarna. Ett hot mot integriteten är därför något som strider 

mot dessa värderingar och som därmed försvårar eller omöjliggör idrottsrörelsens agenda.189  

 

Integritetsargumentet överlappas därför delvis av fair play-argumentet, då exempelvis 

McLaren menar att en minskning av integriteten delvis kan orsakas av en urholkning av de 

idrottsmoralistiska normerna hos de idrottande aktörerna. Överger idrottsutövarna fair play-

idealet och exempelvis utövar vadhållning på egen idrott, leder detta till minskad integritet för 
                                                
186 Lindfelt, 1999, s. 192. 
187 Se Loland, 2002, s. 96-98. 
188 Sejer Andersen, 2014, s. 125; Se dock Hill, 2013, s. 30 där författaren menar att matchfixning inte kan räknas 

som fusk eftersom spelaren inte försöker förbättra sin prestation med otillåtna medel, utan snarare försämra 
sin prestation genom att inte göra sitt bästa.  

189 Oxford research, 2010, s. 6; Sportaccord, 2011, s. 48. 
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idrotten och en urvattning av tävlingselementet.190 Fair play-idealet och främst informell fair 

play är därför ett centralt inslag i integritetsargumentet, även om ett annat normativt ideal är 

mer framträdande: tävlingsidealet. 191  Det så viktiga oförutsägbarhetselementet i 

tävlingsidrotten går nämligen förlorat om utgången av tävlingen är känd på förhand eller 

manipulerad under tävlingens gång. 192  Det uppenbara hotet mot integriteten som 

matchfixning medför är därmed idrottens intresse av stabila och återkommande tävlingar.193 

 

Tävlingsidealet innebär att idrottande aktörer alltid bör göra sitt yttersta för att vinna inom det 

allmänna fair play-idealet. Upprätthålls tävlingsidealet kan tävlingsidrottens karaktäristiska 

moment om oförutsägbara resultat uppnås. E contrario innebär detta att om tävlingsidealet 

inte upprätthålls, blir resultaten förutsägbara och idrottens integritet riskerar därmed att 

skadas.194 Då matchfixning omintetgör tävlingsidealet genereras alltså en skada på idrottens 

normativa värden, eller annorlunda uttryckt, idrottens anda.195 Att Arnaut anser att stabila och 

återkommande tävlingar samt integritet är två av värdena som idrotten syftar till att 

upprätthålla är därmed högst rimligt och framförallt när det gäller matchfixning.196 

 

Integriteten skadas dock inte enbart på normativ nivå. Stabila och återkommande tävlingar är 

såklart nödvändigt för idrottens fortsatta genomförande även i fysisk form. Det måste alltid 

finnas en jämbördig och hängiven motståndare som idrottar utifrån samma normer och 

värderingar.197 Idrottsrörelsen bedriver sin verksamhet utifrån ett konkurrerande samarbete 

(”coopetition”). Det innebär en skillnad mot den privata sektorn, då idrottsliga aktörer inte vill 

eliminera sina konkurrenter utan är beroende av deras hängivna prestationer för sina egna 

idrottsliga och ekonomiska intressen.198 Stabila och återkommande tävlingar med resultat som 

är oförutsägbara är därför viktigt för att upprätthålla idrottens integritet i normativ mening, 

men i förlängningen även för idrottstävlingarnas reella överlevnad. Ett exempel är att en 

                                                
190 McLaren, 2011, s. 551-553. 
191 Lindfelt, 1999, s. 41-43.  
192 KEA European Affairs, 2012, s. 12; Australian Sports Commission, What is sport integrity?, 2014-11-21.  
193 Se Arnaut, 2006, s. 32-33 som dock avseende vad idrotten syftar till att upprätthålla, delar upp stabila och 

återkommande tävlingar och integritet i skilda värden. 
194 Lindfelt, 1999, s. 41-43. 
195 Se Sejer Andersen, 2014, s. 125; Lindholm 2013, s. 80-81.  
196 Arnaut, 2006, s. 32-33. 
197 Se Lindholm, 2014a, s. 35-37. 
198 Lindholm, 2014a, s. 35. 
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dopad individ omintetgör rättvisa förutsättningar för deltagarna i en idrottstävling. 

Matchfixning omintetgör hela tävlingselementet.199  

 

Upprätthållandet av idrottens integritet för att skydda idrottens fysiska överlevnad är viktigt i 

flera andra avseenden. Enbart ett par fall av matchfixning i en och samma liga kan undergräva 

integriteten för de fortsatta tävlingarna.200 Trots att fotboll är en av de mest populära sporterna 

i Kina, innebar en serie av avslöjade uppgjorda matcher i den kinesiska superligan att TV-

tittarsiffrorna minskade med 42 % och att publikmängden minskade på de olika arenorna med 

i genomsnitt 38 %.201 Hill menar att en liga kan ”kollapsa” när allmänheten får reda på att 

ligan är korrumperad genom matchfixning.202  

 

Ett vacklande idrottsligt intresse för allmänheten kan i en svensk kontext få stora ekonomiska 

konsekvenser för idrottsföreningarna. Är resultaten i tävlingarna uppgjorda blir idrotten inte 

lika intressant att bevittna eller för idrottande aktörer att delta i.203 Det finns risk för att 

allmänheten kommer att ignorera idrotten och med det följer färre sponsorer och TV-

sändningar.204 Förutom dessa kommersiella konsekvenser, kan en skadad idrottslig integritet 

som urholkar intresset för idrott generellt, leda till en minskning av de folkhälso- och 

demokrativinster som är hänförliga till idrotten. Idrottens välfärdsgenererande roll blir då inte 

lika omfattande.205 En idrott med upprätthållen integritet, kan i gengäld få ökad social 

popularitet och se ett ökat idrottsligt deltagande. Det kan också leda till en förbättrad 

ekonomisk status, genom ökade medlemsavgifter men också större intäkter från sponsorer.206   

 

Det kan sägas, baserat på det ovan sagda, att integritetsargumentet inom idrotten är brett och 

att skyddet av integriteten är viktigt i många avseenden. Det är tydligt att 

integritetsargumentet i en idrottslig mening är mer omfattande än när det används i rättsliga 

sammanhang. Istället för att skydda enbart integriteten i vadhållningssystemen kopplade till 

idrottstävlingarna, visar det idrottsliga integritetsargumentet på en större helhetsbild av 

matchfixningens direkta och indirekta skadeverkningar, både på normativ och konkret nivå.  

                                                
199 Sejer Andersen, 2014, s. 125; Sveriges Radio, Försökte muta fotbollsspelare att förlora – för 300 000 kronor, 

2014-10-13.  
200 KEA European Affairs, 2012, s. 12. 
201 BBC News, China’s scandal league kicks off again, 2005-03-31.  
202 Hill, 2010, s. 229-230. 
203 Preston, Szymanski, 2003, s. 613; McLaren, 2011, s. 551; McLaren, 2008, s. 16. 
204 Sportaccord, 2011, s. 3. 
205 Oxford Research, 2010, s. 6. 
206 Australian Sports Commission, What is sport integrity?, 2014-11-21. 
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5.2.3 Argumentet om idrottsutövarnas trygghet och säkerhet  
RF avråder idrottsutövare från att delta i vadhållning på idrottstävlingar som den personen 

eller personens förening är kopplad till.207 Det går utöver det förbud mot spel på egen match 

som finns i de generella tävlingsbestämmelser som RF rekommenderar alla SF att inkorporera 

i sina tävlingsbestämmelser.208 RF:s avrådan får därför ses som preventiva åtgärder och 

vägledning för att eliminera möjligheten för idrottsutövarna att bli inblandade i matchfixning. 

Vadhållningsrelaterad matchfixning involverar som tidigare nämnt en aktör utanför idrotten. 

Matchfixaren kan i det fallet ofta vara knuten till organiserad brottslighet, vilket kan leda till 

påtryckningar på och hotelser av den idrottande aktör som blir inblandad.209 Argumentet 

handlar därmed om att matchfixning kan leda till ödesdigra konsekvenser för idrottande 

aktörers trygghet och säkerhet.  

 

Argumentet stämmer väl överens med den problembild som matchfixningssituationen 

genererar. Hill menar att idrottsutövare förvisso sällan blir hotade eller tvingade att ingå avtal 

om matchfixning. Men när väl hot sker, är det i regel på grund av att avtalet ska fullföljas. 

Matchfixarna kan också ofta vara organiserade i kriminella syndikat.210  

 

I syfte att förebygga matchfixning är argumentet viktigt. Regelefterlevnad fordrar 

regelkännedom och de av RF framtagna dokumenten syftar delvis till att upplysa om faran för 

idrottsutövare i att bli indragna i matchfixning. 211  Som argument för att bekämpa 

matchfixning i reaktiv mening är argumentet emellertid relativt verkningslöst. 

Bestraffningsreglerna i 14 kap. RF:s stadgar är som ovan nämnt enbart tillämpliga på de 

anslutna ideella föreningarnas medlemmar, samt även vissa andra fysiska personer med 

uppdrag direkt kopplade till tävlingen. Det avgörande är om gärningen begåtts inom RF-

familjen.212 Det finns därmed inget utrymme att enligt det idrottsliga normsystemet motverka, 

avskräcka eller straffa externa mutgivare i en matchfixningshandling.213 

 

                                                
207 RF, Matchfixing, ett hot mot svensk idrott, 2014.  
208 RF, Generell tävlingsbestämmelse, 2014; RF, Ny policy mot matchfixing, 2014-03-26. 
209 RF, Matchfixing, ett hot mot svensk idrott, 2014; RF, Ny policy mot matchfixing, 2014-03-26; Sejer 

Andersen, 2014, s. 124; KEA European Affairs, 2012, s. 15-16.  
210 Hill, 2009, s. 420-428; Hill, 2010, s. 225-229; Mclaren, 2008, s. 25; SOU 2010:38, s. 164. 
211 Claesson, 2014, s. 142-144; Malmsten, 2002, s. 13. 
212 Malmsten, 2002, s. 26-28 
213 SOU 2010:38, s. 164. 
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I de fall de preventiva åtgärderna inte lyckas att upplysa om farligheten och därmed avskräcka 

idrottsutövarna, kommer istället de reaktiva bestraffningsreglerna användas på dem. Även om 

RF önskar skydda idrottsutövarna från att medverka i matchfixning, kommer en 

matchfixningsgärning resultera i att de bedöms som gärningsmän. Situationen kompliceras 

självklart ytterligare genom att den externa matchfixaren sitter inne på information om den 

idrottande aktören som kan avslöjas inför de idrottsliga konfliktlösningsinstanserna, vilka 

enbart kan göra något åt den idrottande aktören. Det blir således en ond cirkel, där 

matchfixaren därigenom kan lyckas behålla den idrottande aktören i sina klor.214 Detta 

motiverar att argumentet för idrottsutövarnas trygghet och säkerhet är viktigt i preventiv 

mening, men relativt verkningslöst i reaktiv mening.  

 

6 Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel delas diskussionen om matchfixningens förhållande mellan det rättsliga och 

idrottsliga normsystemet upp genom att ett avsnitt vigs för var och en av de tre teorierna. I 

kapitlet förekommer också frekvent jämförelser till dopning och idrottsvåld, då dessa problem 

befinner sig i ett liknande förhållande mellan de båda normsystemen.  

 

6.1 Den rättspluralistiska situationen 
6.1.1 Kommersialiseringens roll i skapandet av rättspluralism på 

matchfixningens område 
Att matchfixning och idrottsligt fusk förekommer är ingen ny företeelse, utan är problem som 

kan spåras lång tid tillbaka. Detta gäller både den vadhållningsrelaterade och den 

idrottsekonomiskt motiverade matchfixningen.215 Under de senaste årtiondena har relationen 

mellan vadhållning och idrott blivit allt intimare, vilket ofta ges som förklaring till varför 

vadhållningsrelaterad matchfixning ökat. Utvecklingen av relationen mellan vadhållning och 

idrott ses inte bara i spelbolagens ökande omsättning av idrottsrelaterad vadhållning, utan 

exempelvis även genom att spelbolagen ger stora bidrag till idrottsföreningarna i form av 

sponsoravtal. 216  Internetutvecklingen har gjort att möjligheten till vadhållning har ökat 

avseende antalet vadhållningsprodukter men har också förenklat den faktiska tillgången till 

                                                
214 Huffington Post, How To Fix a Soccer Match: Mario Cizmek Shared ”Unwritten Rules” Of Match fixing, 

2013-02-12. 
215 Preston, Szymanski, 2003, s. 618.  
216 Claesson, 2014, s. 141; Lotteriinspektion, 2013a, s. 8-17 som framför att Svenska Spel under 2012 redovisade 

cirka 1,6 miljarder kronor i nettointäkter. 
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spelande.217 Att relationen mellan vadhållning och idrott blivit intimare ses också genom den 

mängd spelreklam som visas i samband med TV-sända idrottstävlingar. Det finns numera en 

tydligare koppling mellan idrottstävlingar och pengar, vilket kan beskrivas som att idrotten 

kommersialiserats. 218  Mutgivning och korruption har främst ekonomiska orsaker och 

mutgivaren drivs vanligast av ekonomiska incitament. Där pengar finns att tjäna finns också 

risker för korruption, vilket även gäller för idrottslig verksamhet.219  

 

Kommersialiseringen i form av den alltmer intima relationen mellan kommersiell vadhållning 

och idrottstävlingar är synlig i 10 kap. 5a § 2 men. BrB. Straffbudet får förstås som att det är 

ett ekonomiskt system förknippat med idrotten som ska skyddas mot påverkan av otillbörliga 

förmåner. Kommersialiseringen har i det sammanhanget gjort att korruption inom 

idrottstävlingar som är föremål för allmänt anordnad vadhållning, erkänns rättsligt som 

korruptionssituation. En, i den traditionella mutbrottslagstiftningens bemärkelse, främmande 

situation. Att idrotten förrättsligas på andra håll, exempelvis genom expanderande 

lagstiftning, har enligt utbredda uppfattningar i litteraturen, även där ett nära samband med 

idrottens kommersialisering.220  

 

Det idrottsliga normsystemet har ett något annorlunda synsätt på matchfixning, där 

kommersialiseringen inte är lika synlig. Förvisso förbjuder 14 kap. 2 § 14 p. RF:s stadgar och 

exempelvis 3 kap. 27 § SvFF:s tävlingsbestämmelser, idrottande aktörer att ingå vadhållning 

på egen match. För att dömas till ansvar är det dock inte nödvändigt att tävlingen ska vara 

föremål för allmänt anordnad vadhållning, eller att en otillbörlig förmån påverkat tävlingen. 

Att överge fair play-idealet eller tävlingsidealet och uppsåtligen medverka till att det egna 

laget förlorar matchen utgör tillräcklig grund för idrottens normsystem att bestraffa en 

idrottande aktör. Kopplingen görs därmed till de idrottsliga grundvalarna, utan nödvändig 

inblandning av varken kommersiell vadhållning eller något överlämnande av mutor. 

 

Den rättspluralistiska situationen innehåller därför två olika tolkningar av hur 

matchfixningsproblematiken ska bekämpas.  

 

                                                
217 Sportaccord, 2011, s. 36. 
218 Lindholm, 2014a, s. 38-39. 
219 BRÅ, 2013, s. 31; Sportaccord, 2011, s. 34; Felix m.fl., 1998, s. 267; Sveriges Radio, Makt och pengar 

bakom spelfusk, 2014-10-09. 
220 Lindholm, 2014a, s. 47; Enehag, 2008, s. 8-10. 
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6.1.2 Normsystemen som partner mot att bekämpa matchfixning? 
Inom ett rättssamhälle kan flera normsystem samarbeta, interagera eller konkurrera.221 Att 

både det idrottsliga och rättsliga normsystemet kan bekämpa former av matchfixning står 

klart. I så måtto är normsystemen överens. Det som skiljer sig är istället skälen till varför det 

ska bekämpas, vilket får betydelse för den praktiska tillämpningen och omfattningen av 

normsystemens formaliserade regler.  

 

Likt Lindholms slutsats om dopningsbekämpningens förhållande mellan det rättsliga och 

idrottsliga normsystemet, är det senare systemet mer omfattande även avseende 

bekämpningen av matchfixning. Lindholm menar att det idrottsliga dopningsbegreppet 

innehåller exempelvis fler substanser än det rättsliga. Dessutom förbjuds fler 

hanteringsformer av dopning enligt det idrottsliga normsystemet. Lindholm menar att denna 

skillnad beror just på en skillnad i skälen som ligger bakom bekämpningen av dopning. 

Rätten bekämpar dopning av folkhälsoskäl och definierar därför dopningsförseelser utifrån 

om preparaten är hälsofarliga eller utbrett förekommande. Idrotten tycks enligt Lindholm 

motivera sina dopningsregler med ett principiellt ställningstagande om fair play, men att 

argumentationen i praktiken vilar på det pragmatiska syftet att upprätthålla idrottens 

legitimitet. Med legitimitetsargumentet menas att idrottsrörelsens trovärdighet riskerar att 

skadas av det prestationshöjande fusk som dopning anses vara.222 Det är därför i högsta grad 

likt det argument som i detta examensarbete valts att kallas integritetsargumentet.  

 

Att det idrottsliga normsystemet bekämpar matchfixning utan ett rekvisit om att tävlingen ska 

vara föremål för allmänt anordnad vadhållning och att det är tillräckligt att en idrottsutövare 

påverkar tävlingen med uppsåt att förlora, gör att många fler matchfixningshandlingar kan 

falla in under den idrottsliga regleringen. Inom det idrottsliga normsystemet finns heller inget 

krav på att det ska ha förekommit en muta. Det innebär att den rättsliga 

otillbörlighetsbedömningen av förmånen inte existerar. Översatt till det idrottsliga 

normsystemet ska otillbörlighetsbedömningen istället utgöras av en bedömning av en 

otillbörlig påverkan på tävlingen, utifrån det idrottsliga perspektivet. Som ovan nämnt kan 

detta vara att överge tävlingsidealet och därigenom påverka sin egen eller lagets prestation. 

Det idrottsliga regelverket träffar närmare bestämt även matchfixning där exempelvis en 

                                                
221 Wacks, 2012, s. 207. 
222 Lindholm, 2013, s. 56, 80-84, 223-224. 
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tränare coachar laget för att förlora en match, för att få ett lättare motstånd i ett slutspel.223 

Fallet med badmintonspelarna i OS 2012 skulle också kunna falla under den idrottsliga 

regleringen. Det idrottsliga normsystemet omfattar således fall som varken kan definieras som 

vadhållningsrelaterad eller idrottsekonomiskt motiverad matchfixning. Det är tillräckligt att 

skälen är idrottsligt taktiska eftersom tränaren och badmintonspelarna likväl har företagit en 

handling som i idrottslig mening strider mot idrottens grundvalar och hotar integriteten och 

oförutsägbarheten i idrottstävlingarna.  

 

Idrottens regelkonstruktion stämmer väl överens med teorin om idrottens rättsliga särart och 

föreställningen om att idrottsliga konflikter ska lösas inom ramen för idrottsrörelsen.224 Den 

konfliktlösningsautonomi som idrottsrörelsen traditionellt erkänns innebär att idrottsliga 

problem ska lösas av idrottsligt kunniga människor och då exempelvis brott mot idrottens fair 

play- och tävlingsideal. 225  Idrottens normsystem träffar dock enbart idrottsutövare som 

subjekt och är därför verkningslösa i förhållande till en extern mutgivare, som kan vara 

delaktig i organiserad brottslighet.  

 

Den rättsliga konstruktionen är därför lika nödvändig som den idrottsliga för att bekämpa 

matchfixning. Inte enbart av det faktum att rätten inte har subjektsbegränsningar för vem som 

kan göra sig skyldig till givande av muta och därmed kan bestraffa matchfixare utanför 

idrotten, utan även genom de resurser och befogenheter i form av straffprocessuella 

tvångsmedel som rättssystemet förfogar över då en handling kriminaliseras.226 För att bevisa 

matchfixning kan det vara nödvändigt att i förundersökningen använda sig av hemlig 

teleavlyssning eller teleövervakning enligt 27 kap. 18-19 §§ RB. Matchfixningshandlingen 

måste i princip dock, för att rätten ens ska ha en möjlighet att kunna utnyttja tvångsmedlen, 

utgöra ett grovt tagande eller givande av muta enligt 10 kap. 5c § BrB.227  

 

Genom att ha inriktat regleringen på skyddet av idrottstävlingar i samband med system för 

kommersiell vadhållning, fokuserar rätten på de matchfixningshandlingar som inkluderar 

stora ekonomiska överföringar. Att det i princip rör sig om risker för ekonomisk brottslighet 

                                                
223 Se Lotteriinspektionen, 2013a, s. 31. 
224 Se Lindholm, 2014a, s. 33; Jfr Sejer Andersen, 2014, s. 129. 
225 Carlsson, Hoff, 2005, s. 59. 
226 Sejer Andersen, 2014, s. 126. 
227 Hemlig teleavlyssning kräver att brottets straffvärde kan antas överstiga fängelse i två år enligt 27 kap. 18 § 2 

st. 3 p. RB. Hemlig teleövervakning kräver att det ska vara fråga om ett brott för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i sex månader enligt 27 kap. 19 § 3 st. 1 p. RB. 
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med stora belopp betonas av lagstiftaren. I motiven anges att systemen för kommersiell 

vadhållning är ett tillkommande beaktansvärt intresse att skydda, att vadhållningsindustrin 

omsätter mycket stora belopp, att de inblandade beloppen i mutgivningen är höga och att 

mutgivare har kunnat göra stora vinster i att spela på resultatet. Motiven anger även att de 

höga beloppens storlek gör att idrottsrörelsens sanktioner inte är tillräckliga.228 

En viss uppdelning av problemet görs därmed mellan normsystemen, baserat på syftet med 

regleringarna. Skälen till varför matchfixning ska bekämpas, återkommer i normsystemens 

bestraffningsreglers rekvisit. Regleringarna kompletterar därmed varandra i viss mån. Idrotten 

bekämpar all matchfixning som strider mot de idrottsliga grundvalarna och som sker inom 

RF-familjen. Rätten fokuserar på matchfixning som ligger närmare den rättsliga definitionen 

av korruption och som därmed innebär överföring av otillbörliga förmåner från externa 

mutgivare som leder till hot på ekonomiska system. Det är alltså främst den 

vadhållningsrelaterade matchfixningen som har bedömts som ett hot mot samhällets 

rättsordning och som motiverar rättslig intervention.229  

 

Matchfixning som problem, vars vidd spänner över olika nivåer, kommer därför beröra och 

kräva båda normsystemens inverkan. Sejer Andersen menar att det måste göras skillnad på de 

former av matchfixning som skadar idrotten och de former som dessutom hotar samhällets 

rättsordning. Han betonar dock vikten av effektivt samarbete mellan de relevanta aktörerna: 

idrottsorganisationer, spelföretag, spelmyndigheter, polis och domstol, ministrar med flera.230 

Claesson menar att kampen mot matchfixning förs bäst tillsammans och att kampen kräver en 

ökad samverkan mellan aktörerna eftersom problemet skadar flera olika intressenter.231 RF 

menar att matchfixning inte bara är idrottens ansvar utan att flera olika aktörer ansvarar för att 

stävja problemet.232  

 

6.1.3 Problem med olika motiv till att bekämpa matchfixning och behovet av 
enhetlighet 

Att normsystemen har olika motiv till att bekämpa matchfixning kan i vissa fall leda till 

svårigheter och försvåra en effektiv bekämpning av problematiken. Detta då normsystemen 

definierar problemet olika. 233  Sejer Andersen påpekar att det måste finnas en hållbar 

                                                
228 Prop. 2011/12:79, s. 29f. 
229 Se Sejer Andersen, 2014, s. 129. 
230 Sejer Andersen, 2014, s. 127-128. 
231 Claesson, 2014, s. 145. 
232 RF, Är matchfixing bara idrottens ansvar?, 2014.  
233 Se Lindholm, 2013, s. 17. 
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definition av begreppet matchfixning som kan användas både inom rätten och inom idrottens 

interna konfliktlösningssystem. Han menar att definitionen234 i matchfixningskonventionen 

skulle kunna utnyttjas för detta syfte. Matchfixningskonventionens definition kan då användas 

för samverkan mellan berörda aktörer beträffande lagstiftning, övervakning, undersökning 

och sanktioner. Han menar att definitionen, till skillnad från Hills definition, är tillräckligt 

bred för att inrymma både försök till att påverka tävlingar samt deras utfall, utan att för den 

skull göra skillnad på motiven bakom.235 Jag delar Sejer Andersens uppfattning. Att använda 

en definition som inte gör skillnad på skälen bakom matchfixning, möjliggör att problemet 

kan bekämpas i sin helhet och skulle skapa en samsyn mellan normsystemen inför vilka 

matchfixningshandlingar som anses vara problematiska. Av samma skäl har jag i detta 

examensarbete valt att utgå från en bred definition som tar ett helhetsgrepp om matchfixning. 

 

Det är alltså matchfixningskonventionens definition som Sejer Andersen menar kan skapa 

enhetlighet i bekämpningen. Matchfixningskonventionen innehåller generell lagstiftning som 

medlemsländerna ska söka uppfylla i sina respektive rättsystem, förebyggande åtgärder, 

samverkansregler och sanktioner.236 Europarådets vision är att ett fungerande samarbetande 

system mot matchfixning ska vara igång om cirka fem år.237 I samband med detta är det 

problematiskt att Sverige redan på ett tidigt stadium, som ett av ytterst få länder, ställt sig 

utanför arbetet med att utforma matchfixningskonventionen. Det behöver dock inte utesluta 

att Sverige kan komma att ratificera konventionen vid ett senare skede.238  

 

Att Sverige står utanför när det gäller internationellt enhetligt samarbete mot att bekämpa 

matchfixning kan jämföras med Sveriges åtaganden för att vara med och bekämpa 

dopningsproblematiken. Matchfixningskonvention kan jämföras med 1989 års 

Europarådskonvention om antidopning, som Sverige undertecknade. Den ratificeringen 

innebar krav på att anta lagstiftning för att begränsa tillgången till och användningen av 

dopning, att finansiera dopningskontroller och analyser av prov, att på andra sätt stödja 

genomförandet av dopningskontroller, att dra in stöd till idrottsorganisationer som inte aktivt 

deltar i antidopningsarbetet, att etablera testlaboratorier och att uppmana idrottsorganisationer 

                                                
234 Se definitionen i avsnitt 3.1 ovan. 
235 Sejer Andersen, 2014, s. 127-129. 
236 Detta återfinns i art. 4, 7, 12, 15, 22, 23 och 26 matchfixningskonventionen.  
237 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 19. 
238 Claesson, 2014, s. 144. 
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till internationellt samarbete.239 Konventionen gäller för de anslutna staterna, men det finns 

även en mer enhetlig dopningsreglering på idrottsorganisationernas sida.240   

 

World Anti-Doping Agency (WADA) bildades 1999, en organisation till vilken de idrottsliga 

organisationerna är bundna, så även RF. Det viktigaste arbetet för WADA utgörs av den så 

kallade Världsantidopningskoden som antogs 2003 i syfte att förstärka och harmonisera 

reglerna mot dopning.241 Världsantidopingkoden tillämpas av RF genom att ha inkorporerats i 

ett separat antidopningsreglemente, som därmed figurerar vid sidan av RF:s stadgar och SF:s 

tävlingsregler.242 Ett sådant separat reglemente existerar ännu inte för matchfixning. Under 

2014 ska dock RF se över förutsättningarna för att skapa ett särskilt matchfixningsreglemente, 

inspirerat av antidopningsreglementet. Ett sådant skulle kunna göra det tydligare för 

idrottande aktörer att förstå vad som inte är tillåtet och skulle underlätta hanteringen av 

bestraffningsärenden. Reglementet skulle gälla generellt för idrotten i Sverige och därigenom 

skapa en enhetlighet för i vart fall den idrottsliga sektorn.243 I dagsläget sker bekämpningen i 

första hand genom att varje SF behöver införa skrivningar om matchfixning i sina 

tävlingsregler, såsom exempelvis SvFF gjort genom 3 kap. 27 § SvFF:s tävlingsbestämmelser, 

vilket därmed inte får ses som en generell och enhetlig reglering.244 

 

Avsaknaden av enhetlighet kan därmed försvåra en effektiv bekämpning av matchfixning. 

Europarådets initiativ till internationellt samarbete genom matchfixningskonventionen visar 

på behovet av samordnade insatser. 245  Att inte något separat idrottsligt 

matchfixningsreglemente finns, till skillnad mot det som finns för dopning, har också 

inverkan på enhetligheten. Att problemet eskalerat de senaste åren kan dock förklara att RF i 

dagsläget undersöker möjligheten till ett sådant särskilt reglemente och därmed jämställer 

matchfixningsproblematiken med dopning. 246  Matchfixningsproblematikens natur tillåter 

emellertid inte en liknande harmonisering som Världsantidopingkoden, där det uppnås 

enhetlighet genom att de föreskrivna dopningssubstanserna är universellt förbjudna. 

                                                
239 Detta återfinns i art. 4-8 i Europarådskonventionen om antidopning.  
240 Lindholm, 2013, s. 31. 
241 WADA, World Anti-Doping Program; WADA, Världsantidopingkoden, 2009.  
242 4 § Idrottens antidopingreglemente.  
243 Claesson, 2014, s. 145. 
244 Se dock RF, Generell tävlingsbestämmelse, 2014, som RF rekommenderar alla SF att inkorporera i sina 

tävlingsbestämmelser.  
245 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 20. 
246 Claesson, 2014, s. 141, 145. 
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Harmoniseringen får istället inriktas på enhetlighet i definitionen av matchfixning och de 

preventiva och reaktiva åtgärder som krävs för att bekämpa problemet.  

 

Utöver att enhetlighet är viktigt för bekämpningen av matchfixning menar Sejer Andersen att 

en enhetlig definition även är essentiellt för att skydda den enskildes rättsäkerhet.247 Så som 

de båda normsystemens regler skiljer sig kan en enskild dömas till ansvar enligt det idrottsliga 

normsystemet, men samtidigt frias enligt mutbrottslagstiftningen.  

 

Det idrottsliga och rättsliga normsystemet kompletterar varandra i viss mån då de har olika 

materiellt innehåll och olika underliggande syften. Om de idrottsliga och rättsliga normerna 

kompletterar varandra, är förhållandet mellan dem friktionsfritt. 248  Divergerande regler 

innebär att varje normsystem måste betraktas för sig, som två skilda saker och processer. Att 

det rör sig om två skilda processer gäller även vid idrottsvåld där en friande dom i allmän 

domstol inte hindrar en fällande dom i en idrottslig instans med avstängning för spelaren som 

påföljd. Två skilda processer är en naturlig följd av de två normsystemens konstruktioner.249 

En sådan situation kan dock självklart komplicera för de individer som omfattas av båda 

normsystemen och kan leda till förvirring och osäkerhet. Rättsläget kan då upplevas som 

osäkert, eftersom svaret på en viss fråga måste sökas i båda normsystemen där svaren på 

frågan kan skilja sig.250 För att effektivt kunna styra beteenden, kräver därför både det 

idrottsliga och det rättsliga systemet en regelkännedom hos de som omfattas av reglerna.251  

 

Även om det inte uppstår en normkonflikt då det rättsliga och idrottsliga normsystemet ska 

ses som olika processer, representerar olika värden och har olika materiell utformning, 

implicerar Värnamofallet vissa problem för den enskilde.252 Tingsrättens domskäl medgav att 

den tilltalade försökt förmå spelarna i IFK Värnamo att delta i matchfixning. Eftersom domen 

var friande, har inte den tilltalade någon möjlighet att överklaga, inte ens om det i domskälen 

står något som kan vara till nackdel för den tilltalade.253 Även om domslutet var frikännande, 

innebär domskälen att tingsrätten inbjuder till ett annat domslut i SvFF:s disciplinnämnd, 

                                                
247 Sejer Andersen, 2014, s. 127-129. 
248 Lindholm, 2013, s. 17. 
249 Malmsten, 1995, s. 499-500.  
250 Lindholm, 2013, s. 233. 
251 Malmsten, 2002, s. 13; Lindholm, 2013, s. 102-105. 
252 Jfr Lindholm, 2013, s. 102-105.  
253 Ekelöf, Edelstam, 2008, s. 21; Se exempelvis RH 1988:136. 
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vilket också blev utfallet. Ytterligare problem som den rättspluralistiska situationen kan skapa 

för den enskilde, presenteras i komplexitetsargumentet mot idrottens förrättsligande nedan.  

 

6.2 Idrottens förrättsligande 
6.2.1 Varför kan det talas om ett förrättsligande av idrotten när det gäller 

matchfixning? 
Ett förrättsligande kan givetvis ske av andra samhälleliga sektorer, men idrottens 

förrättsligande är ett utmärkt exempel eftersom idrotten mer än andra uppfattas som en 

autonom sektor. Att idrotten dessutom har en omfattande självreglering, sprunget ur denna 

traditionella autonomi, bidrar också till att förrättsligandet blir särskilt kännbart inom 

idrottssektorn.254 Trots att idrottsjuridik är ett relativt nytt rättsområde, är rättens inverkan på 

idrotten en del av idrottens utveckling. Idrotten har gått från att vara fritidsverksamhet till att 

ha en mer kommersiell prägel. Det har också skett en civiliseringsprocess som resulterat i att 

idrotten blivit mindre våldsam samt mer rationell och socialt acceptabel. Båda dessa processer 

är också uttryck för den förrättsligandeprocess som följt den idrottsliga utvecklingen.255  

 

Ovan har visats att kommersialiseringen har lett till att mutbrottslagstiftningen nu omfattar en 

i traditionell bemärkelse främmande korruptionssituation. Att utsträcka 

mutbrottslagstiftningen till andra förhållanden än uppdrag och anställning motiverades av att 

problem med matchfixning setts internationellt, vilket kan hota integriteten hos de 

kommersiella vadhållningssystemen även i Sverige.256 En rättslig utvidgning innebär att rätten 

expanderar på idrottens område och därmed gör intrång på den självreglering som idrotten 

haft historiskt sett.257 Ett förrättsligande kan därför i sig skapa rättspluralism, genom att 

rättens expansion innebär att svaret på en viss fråga kommer att finnas i två normsystem.258  

 

6.2.2 Är förrättsligandet genom rättens expansion välkommet eller inte? 
Såsom nämnts i examensarbetets teoretiska utgångspunkter beskrivs idrottens förrättsligande 

ofta i negativa ordalag och som något som bör undvikas och motarbetas. Som grund för detta 

framhålls att idrottsliga problem ska lösas av idrottens egna konfliktlösningssystem, med 

                                                
254 Lindholm, 2014a, s. 47. 
255 Carlsson, Hoff, 2005, s. 65f; Carlsson, 2004, s. 7; Lindholm, 2013, s. 225. 
256 Prop. 2011/12:79, s. 29f. 
257 Carlsson, Hoff, 2005, s. 65f; Lindholm, 2014a, s. 45. 
258 Se Lindholm, 2013, s. 233. 
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rättslig intervention endast om denna medför något positivt. Det kan beskrivas som att det 

finns en presumtion mot rättslig reglering och den sociala kontroll det innebär. 259  

 

Denna negativa inställning blir tydlig när det handlar om idrottsvåld. Idrottsrörelsen önskar 

inte att visst misshandelsliknande idrottsvåld ska beivras rättsligt, då gärningen kan betraktas 

som en förlängning av acceptabelt idrottsligt beteende och därför kan anses tillhöra idrotten. 

Rättslig intervention riskerar då att hota idrottens integritet och tävlingsideal. Istället för att 

göra rättsliga nedslag i alla händelser är det alltså av större vikt att spelet ska fortsätta, och att 

därmed hålla idrottens integritet och fortsatta tävlingar intakta i befintlig form.260 Exempel på 

ovanstående föreställning är då en fotbollsspelare i Allsvenskan skallades hårt under ett 

spelavbrott men avråddes av förre ordföranden i SvFF från att polisanmäla, då vederbörande 

menade att problemet skulle lösas inom RF-familjen.261 Vid idrottsvåld florerar därmed 

uppfattningen om att rättslig intervention kan skada idrotten på ett liknande sätt som 

matchfixning gör. Matchfixning anses skada idrottens integritet och tävlingsideal (se ovan i 

5.2.2.), men rättslig intervention vid idrottsvåld kan också anses ha dessa skadeverkningar. 

 

Avseende rättslig intervention vid matchfixning ses dock en annan åsikt. RF menar att 

matchfixning inte bara är idrottens ansvar och att ett arbete tillsammans med bland annat polis 

och åklagare måste ske.262 Här inbjuder RF därmed rättssystemet till ett samarbete. Interpol 

menar att en av de främsta uppgifterna med att bekämpa matchfixning är att poängtera 

behovet av samarbete mellan idrottsorganisationer och rättsväsendet för att sedan kunna bilda 

en effektiv samverkan.263 IOK och Interpol fördjupade under 2014 sitt samarbete genom att 

komma överens om ett ”Memorandum of Understanding”. Överenskommelsen innebär 

exempelvis ett mer ingående samarbete mellan idrottsorganisationerna och rättsväsendet 

angående bekämpningen av matchfixning, illegal vadhållning, dopning och korruption.264 Att 

även annat internationellt samarbete likt det för dopning är i vardande för matchfixning har 

också visats ovan (6.1.3). Vidare menar McLaren att idrottsrörelsen inte kan bekämpa 

matchfixningens hot mot idrottens integritet på egen hand, utan är beroende av ett samarbete 

                                                
259 Lindholm, 2013, s. 228; Lindholm, 2014a, s. 46; Carlsson, Hoff, 2005, s. 65f. 
260 Carlsson, Hoff, 2005, s. 52f.  
261 Carlsson, Lindfelt, 2010, s. 722. 
262 RF, Är matchfixing bara idrottens ansvar?, 2014. 
263 Interpol, Integrity in Sport, 2013.   
264 IOC Latest News, IOC steps up fight for clean sport with Interpol MoU and new intelligence system, 2014-

01-30.  
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med det offentliga.265 Lotteriinspektionen kommer fram till att det behövs regler på alla nivåer 

för att avskräcka idrottsutövarna från matchfixning, men att det därutöver behövs skärpt 

lagstiftning för utomstående aktörer som är inblandade. Utöver att det krävs samarbete för att 

motverka problemet, behövs även förhållandet mellan det idrottsliga och rättsliga systemet att 

tydliggöras för att idrottsutövarna ska veta vad som gäller. Det är viktigt att idrotten agerar 

inom sina ramar, men utan att förta ansvaret som vilar på det offentliga rättsystemets axlar.266  

 

När det handlar om matchfixning uppvisas därför en annorlunda syn på rättslig och offentlig 

inblandning, än när det gäller exempelvis idrottsvåld. Idrottsrörelsen välkomnar samarbete 

och rättslig intervention på ett sätt som skiljer sig mot de traditionellt negativa 

uppfattningarna om ett förrättsligande av idrotten.  

6.2.3 Varför anses förrättsligandet välkommet när det gäller matchfixning? 
Det förekommer att ett förrättsligande av idrotten framställs som något negativt utan att några 

konkreta skäl ligger till grund för inställningen. Lindholm har emellertid identifierat sex 

vanligt förekommande argument om varför ett förrättsligande av idrotten anses negativt. I det 

följande ska hans uppdelning av argumenten användas i syfte att undersöka varför 

matchfixning skiljer sig från de traditionellt negativa uppfattningarna om idrottens 

förrättsligande.267 De fyra första argumenten går att relatera till teorin om idrottens rättsliga 

särart. Argumenten handlar således om att idrottssektorn är särpräglad och att hänsyn till detta 

ska tas vid rättens inblandning.268 De två sista argumenten handlar om förrättsligandets roll i 

skapandet av en rättspluralistisk situation mellan det rättsliga och idrottsliga normsystemet. 

 

6.2.3.1 Det materiella argumentet 
Det första argumentet handlar om att rättslig intervention innebär en kvalitativ försämring av 

de styrande normernas innehåll. Rätten är generell och utvecklad för att kunna tillämpas på 

samhällsföreteelser i stort och är därför sämre än det idrottsliga normsystemet på att reglera 

förhållanden inom idrottssektorn. Rättens inblandning när det exempelvis handlar om 

idrottsvåld skulle kunna hota idrottstävlingarna och innebära en förändring i hur idrott utövas. 

En rättsregel kan förbjuda ett visst handlande som enligt idrotten skulle förändra 

tävlingspremisserna.269  

                                                
265 McLaren, 2011, s. 572. 
266 Lotteriinspektionen, 2013a, s. 40-43. 
267 Lindholm, 2013, s. 228-233. 
268 Lindholm, 2013, s. 231. Se även ovan och nedan om teorin om idrottens rättsliga särart.  
269 Lindholm, 2013, s. 229. 
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När det gäller det materiella argumentet måste inses att rätten på matchfixningens område inte 

är generell i den mening som exempelvis misshandelsbrottet är. Mutbrottslagstiftningen 

innehåller som bekant en bestämmelse om otillbörliga förmåner inom idrottstävlingar, vilket 

därmed är en form av kontextualisering. Misshandelsbrottet är dock generell och utvecklad 

för att kunna tillämpas på samhällsföreteelser i stort. Mutbrottslagstiftningen är därför bättre 

anpassad för att tillämpas på förhållanden inom idrottssektorn, eftersom viss kontextualisering 

har skett. En ännu tydligare förklaring är att mutbrottslagstiftningen och det idrottsliga 

normsystemet, vid matchfixning, verkar åt samma håll. Förvisso har normsystemen olika skäl 

att bekämpa problemet, men som ovan nämnt innebär detta en uppdelning av problemet där 

normsystemen i viss mån kompletterar och överlappar varandra. Utifrån ytterligare en 

jämförelse med idrottsvåld är de rättsliga misshandelsreglerna istället begränsande vid 

tillämpning på idrotten. En utökad rättslig intervention när det handlar om idrottsvåld, våld 

som av idrotten kan ses som en förlängning av acceptabelt idrottsligt beteende, skulle kunna 

förändra premisserna för hur idrott utövas och därmed begränsa idrotten. Detta förklarar 

varför det materiella argumentet inte aktualiseras vid matchfixning.  

 

6.2.3.2 Relationsargumentet 
Det andra argumentet handlar om att de idrottsliga relationerna försämras till följd av 

förrättsligandet. Idrottens relationer innehåller inte fixerade rättigheter och skyldigheter, 

vilket de rättsliga relationerna bygger på. Förrättsligandet skulle då fixera relationerna, vilket 

leder till minskad flexibilitet. Minskad flexibilitet kan också innebära att de många ideellt 

engagerade människorna inom idrottsrörelsen kan komma att anse sig förpliktade att agera på 

ett visst sätt. Detta kan därmed hota idrottens förankring i den ideella sektorn. Inom 

argumentet ryms även föreställningen om att rättsliga relationer som bygger på rättigheter och 

skyldigheter leder till mer egoistiska och opersonliga relationer, vilket är främmande för 

idrottsrörelsen.270 

 

En tanke som har genomsyrat utformningen av detta examensarbete är om matchfixning anses 

som en i grunden idrottslig företeelse, eller om det är ett allmänt fenomen som befinner sig 

inom och orsakar problem för idrotten. Ovan har redovisats att parter både på den rättsliga 

och idrottsliga sidan bedömt att ökat samarbete krävs för att få bukt med problemet. 

                                                
270 Lindholm, 2013, s. 229-230. 
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Exempelvis menar RF att matchfixning inte bara är idrottens ansvar, utan även rättsväsendets. 

Matchfixning som problembild innebär också ofta en koppling till organiserad brottslighet, 

vilket därmed är bortom idrottsrörelsens jurisdiktion och i faktisk mening kräver ett samarbete 

mellan berörda aktörer. Lindholm menar att en skillnad mellan dopning och många andra 

idrottsliga företeelser är att idrottsrörelsen kraftigt distanserat sig från dopning och från 

dopade idrottsutövare. Dopning uppfattas som en icke-idrottslig företeelse som saknar plats 

inom och koppling till idrottslig verksamhet. Han menar att dopning skiljer sig gentemot 

idrottsvåld eftersom idrottsvåld visserligen fördöms, men ändå betraktas som en förlängning 

av acceptabelt idrottsligt beteende vilket därmed innebär att idrottsvåld sker inom idrotten.271  

 

Enligt min mening finns det i detta avseende uppenbara likheter mellan dopning och 

matchfixning vid jämförelse med idrottsvåld. Idrotten har genom inbjudan till samarbete och 

genom att ha fördömt problemet, förskjutit problemet till att inte vara enbart en idrottslig 

angelägenhet. Matchfixning utgör då ingen del av den idrottsliga verksamheten eller 

identiteten. Fördömandet blir tydligt med hänvisning till att RIN utdelar högsta möjliga straff 

för idrottsutövare som varit delaktiga i matchfixning samt genom att SvFF har polisanmält en 

av sina anslutna föreningar. Visserligen vill RF skydda de idrottande aktörerna, men det gäller 

enbart i matchfixningspreventiv mening. Sker en matchfixningsgärning kommer de idrottsliga 

instanserna att fördöma både den idrottande aktören och handlingen. På grund av detta faller 

relationsargumentet genom att idrottsrörelsen inte hyser någon idrottslig relation till den som 

är inblandad i matchfixning. Det blir särskilt tydligt det handlar om en extern matchfixare. 

 

6.2.3.3 Konfliktlösningsargumentet 
Det tredje argumentet mot förrättsligande är att rätten är sämre än idrotten på att lösa 

idrottsliga konflikter. Detta argument bygger på relationsargumentet genom att de idrottsliga 

relationernas art (flexibla och ideella) är beroende av konfliktlösningsinstrument med samma 

egenskaper. På samma sätt som för relationsargumentet, är rättslig konfliktlösning negativt 

genom att det förändrar de idrottsliga relationerna.272  

 

Konfliktlösningsargumentet faller dock genom att idrotten fortsättningsvis genom 

uppdelningen av matchfixningsproblematiken kommer att lösa konflikter som ligger närmast 

idrotten, vilket stämmer överens med konfliktlösningsautonomin enligt teorin om idrottens 

                                                
271 Lindholm, 2013, s. 235. 
272 Lindholm, 2013, s. 230. 
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rättsliga särart. Det vill säga matchfixning som enbart påverkar tävlingen i idrottslig mening, 

utan externa matchfixande aktörer. Utöver detta brister konfliktlösningsargumentet på samma 

sätt som relationsargumentet (då de bygger på varandra), eftersom idrottsrörelsen inte hyser 

någon idrottsligt anknuten relation till den idrottande aktören, och framförallt inte om det rör 

sig om en extern matchfixare. Detta då avståndstagandet från matchfixning och dess 

inblandade leder till att den interna och autonoma konfliktlösningen inte blir lika viktig. Hade 

idrotten menat att matchfixning enbart är ett idrottsligt problem, hade den interna 

konfliktlösningen varit viktigare att upprätthålla. Matchfixning är helt enkelt inte alltid en i 

grunden idrottslig konflikt som ska lösas av idrottsligt kunniga människor.  

 

6.2.3.4 Identitetsargumentet 
Argument nummer fyra handlar om att förrättsligandet undergräver idrottens identitet. Enehag 

menar att ett förrättsligande kan hota existensen av sociala subsystem och att detta i 

förlängningen hämmar de enskilda individernas sociala liv.273 Lindholm menar dock att det är 

svårt att konkretisera vad identitetsproblemen består av och om det överhuvudtaget är 

problematiskt. Om idrottens identitet förändras till det positiva på grund av ett förrättsligande, 

är argumentet grundlöst. I den mån idrottens identitet materiellt skulle försämras genom ett 

förrättsligande, bör detta falla inom något av de tidigare argumenten. En försämring av 

idrottens identitet skulle kunna ligga nära en försämring av de idrottsliga relationerna.274 

 

Av samma anledningar som för relationsargumentet faller identitetsargumentet genom att 

idrottsrörelsen inte ser matchfixning som en del av den idrottsliga identiteten, varför det inte 

finns något identitetsknutet att skydda. Detta skiljer sig ånyo med idrottsvåld, då visst 

misshandelsliknande våld försvaras utifrån att det ingår i spelets idé och därför är en del av i 

vart fall några idrotters identitet.275  

 

6.2.3.5 Autonomiargumentet 
Det femte argumentet handlar om att förrättsligandet hotar idrottens autonomi och 

självbestämmanderätten. Det är särskilt vanligt använt mot förrättsligande genom utvidgad 

lagstiftning.276 Gällande matchfixning skulle därför expansionen av mutbrottslagstiftningen 

kunna vara föremål för kritik enligt autonomiargumentet.  

                                                
273 Enehag, 2008, s. 9.  
274 Lindholm, 2013, s. 231. 
275 Carlsson, Hoff, 2005, s. 52-54. 
276 Lindholm, 2013, s. 231. 
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Föreningsfriheten enligt 2 kap. 1 § regeringsformen, är den rättighet som idrottsrörelsens 

autonomi brukar härledas till. Som ovan nämnt kan dock inte föreningsfriheten användas som 

argument för att hävda en självbestämmanderätt eftersom den endast omfattar individens rätt 

att ansluta sig till föreningar och att inte göra det. Föreningsfriheten kan därför inte heller 

användas för att emotsätta sig ett förrättsligande. Däremot kan såklart idrottens tradition av 

självbestämmande användas, men eftersom ingen rättighet kränks utan en tradition förändras, 

blir argumentet därigenom mer otydligt.277  

 

Autonomiargumentet kan dock användas på grund av att det minskar individens inflytande 

över de styrande normerna. Medlemskapet i en förening är frivilligt och innebär förvisso en 

teoretisk möjlighet att påverka verksamheten och de styrande normerna vid 

föreningsstämman.278 I praktiken är det dock långt emellan individen och de formella reglerna 

för var idrott genom att många idrotter är stora rörelser med pyramidliknande strukturer. Det 

är därför inte givet att förrättsligandet i alla sammanhang innebär ytterligare begränsningar av 

individen än de redan existerande styrande idrottsliga normerna.279  

 

Ett mer övertygande sätt att använda autonomiargumentet på är att det undergräver idrottens 

legitimitet som normgivare. Ett förrättsligande skulle då försämra effektiviteten i den 

rättspluralistiska situationen där staten och idrottsrörelsen delar på ansvaret att reglera 

idrottslig verksamhet.280  

 

Autonomiargumentet aktualiseras dock inte vid matchfixning eftersom den rättsliga 

regleringen inte begränsar eller omdefinierar idrotten eller motsätter sig de åtgärder som 

idrotten vidtar mot matchfixning. Att mutbrottslagstiftningen utvidgats och att en viss 

uppdelning av problemet görs, skulle snarare kunna stärka eller i vart fall upprätthålla 

idrottens självreglering. Detta då det blir tydligare vilka former av matchfixning som rätten 

respektive idrotten kan och ska bekämpa i den rättspluralistiska situationen. Med 

problematiken med matchfixning i förgrunden, är detta också en lämplig strategi för att 

bekämpa problemet i sin helhet.  

 
                                                
277 Lindholm, 2013, s. 231-232. 
278 Malmsten, Pallin, 2005, s. 22-24, 65. 
279 Lindholm, 2013, s. 232. 
280 Lindholm, 2013, s. 233. 
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6.2.3.6 Komplexitetsargumentet 
Det sjätte och sista argumentet handlar om att förrättsligandet bidrar till ett mer svårbegripligt 

rättsläge för den enskilde. Dels för att svaret på en fråga måste sökas i två normsystem och 

dels för att den enskilde måste avgöra vilket av normsystemen som har företräde. Det kan 

också innebära att de styrande normerna vid ett förrättsligande blir mer formella, 

ogenomskinliga och otillgängliga för gemene man. Detta förutsätter dock att rätten utges för 

att vara invecklad och stelbent.281  

 

Av argumenten mot ett förrättsligande är det i princip enbart komplexitetsargumentet som har 

viss bäring vid matchfixning. Det bör dock inte gälla enbart för matchfixning, utan även för 

andra företeelser som faller under båda normsystemens jurisdiktion. Det är uppenbart att det 

kan uppstå komplicerade situationer för en enskild som omfattas av båda normsystemen, 

framförallt då normsystemen kan komma till olika slutsatser i ansvarsdelen, såsom i 

Värnamofallet. Det är dock viktigt att inse att det inte uppstår någon normkonflikt till följd av 

att idrottsliga och rättsliga regler representerar olika värden och har olika materiell 

utformning. Att de rättsliga reglerna har ett annat innehåll är således inte ett hinder mot de 

idrottsliga reglerna. Dock kan normsystemens kumulativa effekter bli problematiska när 

innehållet i reglerna överensstämmer mellan normsystemen. En gärningsman kan då dömas 

både till böter eller fängelse enligt de rättsliga reglerna och till avstängning enligt de 

idrottsliga reglerna. Gärningsmannen blir då bestraffad två gånger för samma gärning.282 Värt 

att notera är dock att principen om ne bis in idem enligt 30 kap. 9 § rättegångsbalken enbart 

gäller enbart allmän domstol och hindrar därför inte en bedömning av samma gärning i en 

idrottslig konfliktlösningsinstans.283  

 

Emellertid kan dock proportionaliteten mellan brott och straff ifrågasättas. Då en enskild 

straffas enligt ett rättsligt straffbud, ska gärningsmannens förkastlighet graderas utifrån 

brottets straffskala. Genom att gradera förkastligheten uppnås proportionalitet mellan 

gärningens allvar och straffbudets straffskala.284 Bestraffas en gärning två gånger utifrån 

skilda normsystem, kan det för den enskilde innebära att hans straff överstiger det som har 

ansetts proportionerligt utifrån det rättsliga straffbudets straffskala. Var för sig kan 
                                                
281 Lindholm, 2013, s. 233. 
282 Lindholm, 2013, s. 102-105. 
283 Se dock CAS 2007/A/1396 och 1402, Valverde, p. 18.5, angående att ne bis in idem kan vara tillämplig vid 

disciplinära ärenden inom det idrottsliga systemet i de fall där konsekvenser för en enskild är av motsvarande 
allvarliga art. Detta gäller då den enskilde prövas flera gånger för samma sak av olika idrottsliga instanser. 

284 Jareborg, Zila, 2007, s. 65-66. 
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normsystemens skilda sanktioner ses som motiverade, men den kumulativa effekten av dem 

kan bli oproportionerligt stor för den enskilde.  

 
6.2.3.7 Argumentens bärighet vid matchfixning 
Fem av de sex argumenten aktualiseras således inte vid matchfixning. 

Komplexitetsargumentet bör dessutom vara tillämpligt på andra situationer där normsystemen 

har formaliserade regler som kompletterar varandra, och är därför inte aktuellt specifikt för 

matchfixning. Min slutsats om förrättsligandet av idrotten i detta fall är att idrottsrörelsen 

mött ett problem som hotar idrottens integritet i sådan hög utsträckning att rättens delaktighet 

är välkommen. De argument som vanligtvis anförs emot ett förrättsligande av idrotten väger 

inte lika tungt som vikten av att motverka problemet. Matchfixning innebär ett större hot mot 

idrotten, än vad rättslig intervention gör.   

 

6.3 Idrottens rättsliga särart 
Teorin om idrottens rättsliga särart innebär att rätten måste ta hänsyn till de speciella 

förhållanden som råder inom idrottsrörelsen och att rättsreglernas tillämpning därmed ska 

begränsas, vilket således utgör en form av särbehandling av idrotten och ett erkännande av en 

viss konfliktlösningsautonomi.285 För att det ska vara fråga om att idrotten särbehandlas måste 

situationen vara föremål för rättslig reglering, samt att tillämpningen av reglerna på idrottsliga 

förhållanden avviker från vad som gäller enligt huvudregeln.286 Det är viktigt att inse att 

teorierna i detta examensarbete i mångt och mycket överlappar varandra. Detta märks här 

genom att de fyra första argumenten mot ett förrättsligande som bygger på idrottens rättsliga 

särart faller, samt att uppdelningen av matchfixningsproblematiken i den rättspluralistiska 

situationen innebär att idrottens normsystem bekämpar det som ligger närmast idrotten.  

 

När det gäller matchfixning är idrottens rättsliga särart delvis redan erkänd, genom att en 

straffbestämmelse i mutbrottslagstiftningen är inriktad på korruption inom idrottstävlingar 

och därmed på idrottsliga förhållanden. Eftersom mutbrottslagstiftningen på detta sätt 

kontextualiserats, tas viss hänsyn till idrottens särart redan i straffbestämmelsen. En 

tillämpning som tar viss hänsyn till idrotten följer därmed redan av straffbestämmelsens 

ordalydelse. Det går därför inte att hävda att det förekommer någon särbehandling i 

                                                
285 Lindholm, 2014a, s. 33; Se Sejer Andersen, s. 129, som menar att såvida det inte öppet existerar ekonomiska 

skadeverkningar för andra, är det viktigt att upprätthålla att utredningar av en del uppgjorda matcher primärt 
hör hemma inom idrottens eget rättsystem.  

286 Lindholm, 2014b, s. 85.  
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rättstillämpningen. Teorin om idrottens rättsliga särart är därför inte lika framträdande vid 

matchfixning, som vid exempelvis idrottsvåld. Detta eftersom misshandelsreglerna saknar en 

kontextualiserad straffbestämmelse avseende idrottsvåld, vilket därmed innebär att hänsyn till 

idrottens särart behöver göras vid reglernas tillämpning. Istället för att idrotten erkänns 

rättslig särart i rättsreglernas tillämpning, finns en särpräglad straffbestämmelse i 

mutbrottslagstiftningen.  

 

Men, som bekant är det inte rent idrottsliga hänsyn som utgör skälen för kriminaliseringen av 

korruption inom idrottstävlingar. Kan det då hävdas att hänsyn till idrottens särart tas genom 

kriminaliseringen? 

 

Frågan besvaras först nekande genom att mutbrottslagstiftningen istället bekämpar 

matchfixning för att skydda den kommersiella vadhållningsindustrins ekonomiska system. 

Frågan kan dock sedan ges ett jakande svar om frågan istället fokuserar på om den 

rättspluralistiska situationen tar hänsyn till idrottens rättsliga särart. Genom att rätten och 

idrotten har olika skäl att bekämpa matchfixning, görs en uppdelning av problemet där 

normsystemen kompletterar varandra. Idrotten bekämpar all matchfixning som hotar de 

idrottsliga grundvalarna och sker inom RF-familjen, medan rätten bekämpar den 

matchfixning som har störst likheter med ekonomisk brottslighet och korruption. Att idrotten 

erkänns viss konfliktlösningsautonomi utgör som bekant också en del av teorin om idrottens 

rättsliga särart. Teorin menar att idrottsliga problem ska lösas av idrottsligt kunniga instanser, 

vilket också sker inom ramen för uppdelningen av matchfixningsproblematiken. Ses därför till 

den rättspluralistiska situation som matchfixning befinner sig i, tas därför hänsyn till idrottens 

särart i matchfixningsbekämpningen som helhet. Det är dock inte främst rättens tillämpnings 

förtjänst, utan något som idrottens normsystem själv får stå för.  

 

7 Sammanfattning av arbetets slutsatser 
 

1. Hur och varför bekämpar respektive normsystem matchfixning? 

 

Bekämpningen av matchfixning sker av rätten genom 10 kap. 5a § 2 men. BrB och av idrotten 

genom 14 kap. 2 § 14 p. RF:s stadgar. Rätten bekämpar matchfixning utifrån intresset av att 

skydda den kommersiella vadhållningsindustrins ekonomiska system. Idrotten bekämpar 

matchfixning enligt fair play-argumentet och integritetsargumentet på grund av de skador som 
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åsamkas idrottens normativa ideal och den idrottsliga integriteten. Argumentet om skyddet av 

idrottsutövarna är dock relativt verkningslöst i reaktiv mening, utan får istället ses som 

betydelsefulla preventiva åtgärder. Att idrotten kommersialiserats, har gjort att korruption 

inom idrottstävlingar omfattas av mutbrottslagstiftningen, även om det är främmande utifrån 

mutbrottslagstiftningens traditionella skyddsintressen. Det är inte helt klart att denna typ av 

korruption passar in i den traditionella definitionen av korruption. Vissa likheter finns dock, 

vilket då främst handlar om skyddet av olika system mot otillbörlig påverkan. 

 

2. Hur skiljer sig normsystemens bekämpning åt och hur förhåller de sig till varandra och 

till matchfixning som problem? 

 

Det rättsliga och idrottsliga normsystemet har olika skäl för att bekämpa matchfixning.  

Skälen för normsystemens bekämpning, syns i deras respektive bestraffningsreglers materiella 

utformning. Baserat på reglernas utseende och skälen därför, görs en viss uppdelning av 

matchfixningsproblematiken där normsystemens regler i viss mån kompletterar varandra. Det 

idrottsliga normsystemet är exempelvis mer omfattande och kan bestraffa gärningar som inte 

det rättsliga normsystemet kan, gärningar som då ligger nära den idrottsliga verksamheten. 

Det rättsliga normsystemet kan i sin tur exempelvis bestraffa subjekt som inte det idrottsliga 

normsystemet kan, samt använda sig av tvångsmedel som idrotten saknar. Även om 

normsystemens regler kompletterar varandra i viss mån, kan en effektiv bekämpning av 

problemet hindras på grund av bristande enhetlighet och ett behov av samverkan finns. I en 

jämförelse mellan matchfixning och dopning uppvisar bekämpningen av det senare en större 

enhetlighet. Den rättspluralistiska situationen kan även skapa problem för den enskilde och 

bidra till ett mer svårförståeligt och komplext rättsläge. Exempel på detta är att en enskild kan 

frias utifrån det rättsliga normsystemet, men fällas av det idrottsliga eftersom reglerna har 

olika rekvisit. De kumulativa effekterna av normsystemens sanktioner kan också leda till 

bristande proportionalitet mellan brott och straff för den enskilde.  

 

3. Vad innebär den rättsliga inblandningen från ett idrottsligt intresse av att bekämpa 

matchfixning? 

 

Genom att normsystemen reglerar samma problem skapas en rättspluralistisk situation. 

Genom att rätten har expanderat på idrottens område kan det därför också talas om ett 

förrättsligande av idrotten. Förrättsligandet av idrotten tas dock emot med öppna armar, vilket 
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är en skillnad mot exempelvis idrottsvåld. Argumenten mot ett förrättsligande faller, vilket 

har sin förklaring i de rättsliga reglernas uttryck samt genom att matchfixningsproblematiken 

inte ses som en del av den idrottsliga verksamheten eller identiteten. Matchfixning hotar 

idrottens integritet mer än vad rättslig intervention gör. Teorin om idrottens rättsliga särart är 

inte lika aktuell som vid idrottsvåld, eftersom någon rättslig särbehandling inte sker. Istället 

finns särpräglad lagstiftning. Genom uppdelningen av matchfixningsbekämpningen, kommer 

problemen som ligger närmast idrotten endast att prövas av idrottens normsystem och därför 

upprätthålla en del av idrottens konfliktslösningsautonomi.  
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