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Finansdepartementet 
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Diarienummer: Fi2021/02357 

Stockholm 14 januari 2022 

Remissvar gällande Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet 

(Ds 2021:29), diarienr Fi2021/03145 

Svenska Golfförbundet (nedan SGF) har fått rubricerade promemoria på remiss och 

lämnar härmed följande svar. 

SGF har också tagit del av Sveriges Riksidrottsförbunds remissvar och vill 

inledningsvis framföra att SGF delar samtliga RF:s uppfattningar och förslag till 

justeringar. 

SGF anser också att utredarna har gjort ett mycket gott arbete och lämnat förslag 

som enligt vår uppfattning kan läggas till grund för en ändrad lagstiftning. Det gäller 

inte minst den centralt avgörande frågan om hur information får behandlas och 

delas mellan involverade parter och aktörer. 

Allmänt om behovet av information från spelbolagen 

Golfsporten har så här långt inte haft något konstaterat ärende rörande matchfixing, 

men väl historiskt sett många bestraffningsärenden som rört fusk – manipulation – 

som påverkat resultaten och utgången av tävlingar. Ett par av fallen har rört 

professionella spelare som fuskat på tävlingar med prispengar.  

Idrotter som golf och tennis är ständigt i riskzonen för matchfixning i olika former. 

Konkurrensen är stor med många unga utövare som siktar på en yrkeskarriär på 
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såväl nationell som internationell nivå. Deltagandet finansieras av spelarna själva, 

genererar stora kostnader för resor, logi, tränare mm och förutsätter att spelarna 

lyckas sportsligt för att de över huvud taget ska kunna överleva ekonomiskt. 

Samtidigt ser vi hur de största tourarrangörerna för golfen öppnar upp för nära 

samarbeten med spelbolag. Genom att erbjuda spelbolagen och TV-bolagen 

tävlingsdata på detaljnivå i realtid möjliggörs ett ökat livespelande. Det legitimerar i 

sin tur vadhållning och öppnar riskerna för att allt fler av proffsspelarna ingår 

vadhållning på utgången av olika moment i de tävlingar och tourer som de själva är 

en del av. 

Spelarna – idrottsutövarna - får visserligen inte ingå vadhållning (paragraf 1.2 i 

idrottens matchfixningsreglemente) på ”egen” tävling eller på en tävling som ingår i 

”egen” serie av tävlingar. Likväl sker detta och säkerligen många gånger i en allmän 

oförsiktighet på gränsen till god tro. 

Riksidrottsnämnden har avgjort ett antal ärenden som rört just vadhållning på egen 

match och serie. I de två senaste  avgörandena, RIN  420/21-14 och 431/21-14, hade 

två ishockeyspelare spelat på andra lags matcher vilka avgjordes efter det att deras 

egna lag hade blivit utslagna från vidare kvalspel. Spelarna medgav att de spelat på 

utgången av andra kvalmatcher, men bestred ansvar eftersom deras egna lag hade 

avslutat säsongen och de därför inte kunde påverka utgången av matcherna. RIN 

fann att även dessa matcher ingick i begreppet ”serie” och att spelarna därför inte 

hade rätt att ingå vadhållning på dessa matcher. 

Andra liknande avgörande från Riksidrottsnämnden har rört yngre utövare som 

spelat på utgången av matcher med egna laget. Bevisningen har i samtliga fall 

innehållit och baserats på relevant information från spelbolag om de spel som har 

lagts. 
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I de avgöranden som rört manipulation (paragraf 1.3 i idrottens 

matchfixningsreglemente) har anmälaren hämtat sina uppgifter och bevisning från 

väckta åtal och meddelade domar. Eventuell information om vadhållningen har i de 

fallen funnits med i förundersökningsprotokollet och redovisats tillräckligt 

specificerat i domarna. 

Det är rimligt anta att antalet ärenden om vadhållning (paragraf 1.2) kommer att öka 

inom inte minst golfsporten. De kommer i vart fall att vara betydligt fler ärenden 

som rör egen vadhållning än konkret manipulation (paragraf 1.3).  

Med allt detta sagt vill vi från SGF:s sida understryka betydelsen och vikten av att 

idrottsförbunden kan få ta del av konkret fakta och information från spelbolagen. Ur 

ett bevishänseende krävs det att anmälaren kan styrka att idrottsutövaren, och 

övriga involverade personer som anges i paragraf 1.2 i idrottens 

matchfixningsreglemente, ingått detta vad på egen hand eller via ombud. 

Idrottsförbunden saknar egna tvångsmedel, exempelvis att kunna begära att 

idrottsutövaren ska visa upp transaktionsloggen från utövarens alla spelkonton 

Ett strukturerat informationsutbyte med spelbolagen avgörande är alltså helt 

avgörande för att kunna upprätta idrottens regelverk. 

Informationsutbytet  

Mycket av den grundläggande information som behövs i utredningsarbetet är känd, 

offentliggjord och lätt tillgänglig för alla. Det gäller deltagarlistor, laguppställningar, 

spelarförteckningar, statistik och rankinglistor. Därutöver finns det en rad externa 

företag och organisationer som samlar in och behandlar resultat och statistik och 

behandlar personuppgifter från idrotten och särskilt den professionella 

tävlingsverksamheten. Spelbolagen har full tillgång till denna information och kan 
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på egen hand undersöka och skapa sig en bild av om det sker spel på egen match  

eller serie. 

Informationsgivningen fungerar dock bara i den ena riktningen. Idrottens 

organisationer får inte ta del av avgörande information från spelbolagen eftersom 

spelbolagen inte har rätt att lämna ut information om enskilda kunders vadhållning. 

De föreslagna ändringarna i spellagen och förordningen är därför mycket önskade 

och behövliga  för det fortsatta arbetet mot matchfixning. 

Integritetsfrågan 

Ett enligt vår uppfattning nödvändigt informationsutbyte kan naturligt ifrågasättas 

ur ett integritetsperspektiv. Det är fortfarande känsligt för många människor att ens 

prata om vadhållning, och än mer känsligt att öppet berätta om ingångna vad och 

spelvanor. Det vilar därför ett mycket stort ansvar på alla aktörer inom idrotten att 

hantera all erhållen information med stor försiktighet och sekretess. 

Informationsutbyten är dessutom förenade med risker för fel och förväxlingar. 

Information som begärs från spelbolagen ut om enskilda vad behöver baseras på 

personnummer/samordningsnummer eller en kombination av andra 

personuppgifter som födelsedatum, ort och föreningstillhörighet. Förfrågningar som 

grundas på enbart namn bör undvikas. 

Enskilda idrottsutövare är sedan länge underkastade strikta och i viss mån 

integritetskränkande regler och bestämmelser i idrotten relaterat till vadhållning 

och dopning. Idrottsutövarna på högre nivå matas med information och utbildningar 

om regelverken. Att ansvariga idrottsorganisationer får rätt att begära ut 

information från spelbolagen ligger inom rimligheten ram, och är sannolikt något 

som idrottsutövare generellt förväntar sig ska ske. Ställt mot exempelvis 
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dopingtester är ett informationsutbyte en betydligt mindre ingripande åtgärd. 

Dessutom krävs det enligt utredningen en misstänkt händelse  för att 

idrottsförbunden ska kunna få ut information från spelbolagen, medan 

dopingtesterna i de flesta fall inte grundas på konkreta misstankar. 

De integritetskränkande momenten uppkommer snarare om det görs kontroller av 

en större grupp av utövare och ledare, i förebyggande syfte för att säkerställa att 

ingen i  laget lagt något spel i den aktuella matchen eller serien, eller att det begärs 

information om närstående eller vänner till utövarna. 

Just det sistnämnda är en generell utmaning i matchfixningsärendena. I de ärenden 

som rört manipulation, vilka även varit föremål för åtal och dom, har den samlade 

bilden av vem, var, när och hur olika slags spel registrerats hos spelbolagen haft 

betydelse för utgången och straffmätningen. Så var bl.a. fallet i det senaste 

avgörandet om spelfusk mm, (Hovrättens  över Skåne och Blekinge, mål B2486-21) 

där 27 nyöppnade spelkonton behandlas i domskälen. 

Det följer av paragrafen 1.2 i idrottens matchfixningsreglemente att idrottsutövare 

inte får ingå vadhållning via ombud. Med ombud ska förstås familj, vänner, kollegor 

m.fl. Det finns därför ett berättigat intresse från idrottsorganisationernas sida att 

efterfråga och behandla information om spel som ingåtts av exempelvis 

familjemedlemmar till den misstänkte utövaren. Det skulle kunna ske genom att det 

ansvariga idrottsförbundet begär ut information över den misstänkte utövaren men 

även för dennes partner, föräldrar och syskon.   

Från SGF:s sida ställer vi oss därför mycket positivt till att informationsutbytet ska 

ske genom och via Spelinspektionen. Det borgar för att överskottsinformation kan 

gallras bort, att informationsutbytet begränsas till den efterfrågade utövaren och 

matchen/tävlingen och att identifieringen görs med personnummer eller andra 

säkra uppgifter. Spelinspektionen kan också säkerställa att alla frågor ställs enligt 
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uppgjorda mallar och att den utlämnade informationen också följer bestämda ramar 

och struktur. 

SGF vill också mena att de övergripande bestämmelserna i GDPR om hur 

personuppgifter får behandlas och ska gallras sätter hinder för ett extensivt och 

integritetskänsligt informationsutbyte. Idrottens organisationer kommer inte att 

kunna bygga upp databaser över misstänkta personer eller delge och sprida känslig 

information utanför kretsen av utredare, anmälare och bestraffningsnämnder. 

*** 

Sammanfattningsvis ställer sig SGF mycket positivt till utredningens förslag och ser 

ett genomförande som ett viktigt steg framåt i arbetet med att motverka och 

bestraffa matchfixning i alla dess former. 

Stockholm den 14 januari 2022 
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