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Problemet med uppgjorda matcher, även kallat matchfixing, inom idrotten har de senaste åren fått allt större medial uppmärksamhet både
internationellt men också i Sverige. Detta är en viktig fråga inte bara för
idrottsrörelsen utan också för online-spelbolagen som har både förutsättningar och resurser att kartlägga onaturliga vadslagningsmönster.
På det seminarium som samarrangeras av Gustaf Hoffstedt, riksdagsledamot (M), och Branschföreningen för onlinespel (BOS) ges en samlad
bild av hur idrottsförbund och etablerade internationella aktörer inom
sportsbetting online arbetar för att motverka och upptäcka matchfixing.
Khalid Ali, generalsekreterare för ESSA (European Security Sports Association) sedan 2009, arbetar parallellt med flera olika åtgärder för att
motverka uppgjorda matcher.
– Vi skapades av sportindustrin för att hjälpa spelarrangörer att hantera
problemet med matchfixing. Vi har gjort stora investeringar i tekniska
verktyg som ska hjälpa oss att se onaturliga trender och kunna överblicka betting-situationer, säger Khalid.
Det finns flera metoder för att motverka och förhindra matchfixing. ESSA
har tagit fram ett utbildningsprogram som sprider information om uppkomsten av matchfixing. Flera aktörer lägger stor vikt vid att just sprida
information och prata om vart man kan vända sig om man kommer i kontakt med matchfixing. Petter Wenehult är före detta basketspelare och
sedan 2011 generalsekreterare för Svenska Basketspelares Intresseförening. Han menar att det måste ske förebyggande åtgärder mot matchfixing
gentemot idrottsutövare.
– Vi planerar in besök i samband med lagens träningar - där informerar
vi och utbildar dem inom vilka regler som är aktuella och hur man ska
förhålla sig till matchfixing – till exempel om man som spelare blir kontaktad av ett spelsyndikat och utsätts för hot eller påtryckningar. Genom
att informera om detta och vart de kan vända sig om de behöver råd
eller stöd försöker vi implementera en code of conduct, säger Petter.
Flera internationella onlinebolag arbetar tillsammans, bland annat genom
initiativ som ESSA, för att övervaka vadslagning i samband med matcher.

Russel Wallace från Betfair menar att den information som onlinebolagen
har om kunderna är nödvändig för att kunna spåra misstänkta. De som
registrerar sig som kunder lämnar digitala fingeravtryck. Onlinespelföretagen har goda förutsättningar för att kartlägga onaturliga mönster och
har därför en central roll i arbetet mot uppgjorda matcher. De har rätt
resurser och förutsättningar för att kunna förhindra matchfixing inom
spelen som de erbjuder.
– Vi arbetar i en alltmer komplex verklighet med onlinespelare som kan
agera mer anonymt, även om vi kan spåra det aktuella IP-numret som
använts. Att vadslagningen sker online innebär att spelbolagen har direkt tillgång till samtliga data och därmed kan övervaka hela processen,
säger Russel.
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