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Spelinspektionen

Begäran om förbud mot vadhållning enligt 21 kap. 5 §
spellagen
Enligt 21 kap. 5 § spellagen (2018:1138) får Spelinspektionen meddela förbud och
andra åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom sport med avseende
på vadhållning.
Bakgrund, division 2 södra Svealand, herrar
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har under vårsäsongen mottagit rapporter om att
inte mindre än 13 olika matcher i seriegruppen div. 2 södra Svealand, herrar, kan ha
varit föremål för vadhållningsrelaterad manipulation. Det handlar i de flesta fall om
spel på ett visst antal mål eller ett visst antal insläppta mål för ett visst lag. Flertalet
av rapporterna kommer från bolaget Sportradar, som övervakar oddsrörelser m.m.
på de globala vadhållningsmarknaderna för att därigenom upptäcka misstänkt
manipulerade matcher. Sportradar samarbetar med bl.a. det internationella
fotbollförbundet FIFA samt det europeiska fotbollförbundet UEFA, och deras
analyser anses vara mycket tillförlitliga. Sportradars slutsats i de rapporter de lämnat
till oss, gällande matcher i den aktuella seriegruppen under våren, lyder i samtliga
fall: ”There is clear and overwhelming betting evidence that the course or result of
this match was unduly influenced with a view to gaining corrupt betting profits”. I
flera fall stöds uppgifterna från Sportradar även av motsvarande rapporter från ett
annat spelövervakningsföretag, Global Lottery Monitoring System (GLMS) samt av
överensstämmande information som SvFF mottagit från andra källor än spelövervakningsföretag.
I majoriteten av de 13 matcherna är misstankarna så konkreta att de hamnar på den
övre delen av den skala SvFF använder sig av för att bedöma sannolikheten för att en
match varit manipulerad. Misstankarna fördelar sig dessutom mellan matcher
mellan flera av de föreningar som deltar i seriegruppen och kan vara riktade mot alla
aktörer som har möjlighet att påverka matcherna. SvFF kan därför inte peka ut några
enskilda föreningar som skyldiga till situationen utan mängden matcher är på den
nivå att seriens integritet som helhet påverkas. Trots att SvFF lagt ned ett
omfattande utredningsarbete, inklusive anmälningar till polisen om misstänkta
spelfuskbrott, har vi svårt att komma vidare i utredningarna då vi inte har tillgång till

någon konkret information om vilka individer som kan ha medverkat i de misstänkta
manipulationerna.
Den uppkomna situationen utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens integritet och
trovärdighet. SvFF kan i nuläget inte garantera att de kvarstående matcherna i serien
avgörs utifrån sportslig rättvisa och genom att begränsa vadhållningsmöjligheterna
på matcherna ifråga vill vi värna integriteten i serien och förebygga manipulation
under återstående delen av säsongen.

Begäran
Med anledning av det ovan nämnda begär SvFF att Spelinspektionen, med stöd av
sitt bemyndigande i 21 kap. 5 § spellagen, ska besluta att tillsvidare förbjuda de i
Sverige licensierade spelbolagen att erbjuda någon form av vadhållning på matcher i
division 2 södra Svealand, herrar.

Om ni har några frågor i anledning av denna skrivelse, eller önskar kompletterande
information, är ni välkomna att kontakta SvFF:s Integrity Officer, Johan Claesson,
johan.claesson@svenskfotboll.se eller 08-7359553.
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