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Spelinspektionen underkänner olicensierade 
managerspel om pengar i Sverige - stärker 
FSports position som licensierad operatör av 
spel om pengavinster på Fantasy Sports

Under 2019 infördes licenskrav för att få bedriva vadhållning i Sverige - något som de flesta 
anpassat sig efter, men inte alla. FSport har i över två års tid påtalat missförhållandet med 
olicensierat spel för Spelinspektionen som nu äntligen agerat. Resultatet av Spelinspektionens 
tillsynsärende innebär att FSport för närvarande är den enda renodlade Fantasy Sports-
aktören på marknaden som kan erbjuda spel med insatser och vinster av monetärt värde på 
managerspel via Bolagets egenutvecklade spelplattform.

Spelinspektionen meddelade den 17 mars 2022 att Aftonbladet före juni 2021 har tillhandahållit 
licenspliktigt spel, s.k. managertävlingar, enligt spellagen, vilket inte är tillåtet utan spellicens. Efter 
att Spelinspektionen inledde tillsyn upphörde Aftonbladet med att dela ut vinster med ett värde i 
pengar. Aftonbladet har därmed vidtagit rättelse och bryter således inte längre mot spellagen, 
förmedlar Spelinspektionen. Slutsatserna från tillsynsärendet blir vägledande för samtliga 
mediehus i Sverige som från tid till annan tillhandahåller liknande managerspel.

Utgången av tillsynsärendet förstärker och förtydligar FSports position på den reglerade svenska 
spelmarknaden, där Bolaget idag är den enda renodlade aktören inom Fantasy Sports med svensk 
licens. FSport erbjuder redan idag de populära spelen Platskampen för trav och SuperSjuan för 
fotboll med vinster på . Bolaget kommer nu satsa på mästerskapsspel för både www.fsport.se
damernas fotbolls-EM och herrarnas fotbolls-VM under 2022. Mediehusens mästerskapsspel har 
tidigare erbjudit priser med penningvärde och därigenom kunnat attrahera över 60.000 
deltagande lag. Denna möjlighet har nu försvunnit för operatörer utan nödvändig licens, vilket ger 
FSport en värdefull särställning med sitt licensierade spelerbjudande med pengavinster.

”Med erhållna tillstånd och spellicenser från den svenska Spelinspektionen är vår ambition att 
förnya den svenska spel-, fotbolls- och travmarknaden, som den enda renodlade spelaktören 
inom Fantasy Sports med riktiga pengavinster i potten för managerspel. Vi ser positivt på att 
tillsynsmyndigheten agerar och klargör regelverket genom detta ärende, och därmed stärker 
svensk reglerad spelmarknad”, säger Staffan Lindgren, VD på .FSport AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Lindgren, VD
E-post: staffan.lindgren@fsport.se
www.fsportgroup.com

http://www.fsport.se
https://fsportgroup.com/
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Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4672-252 34 51
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

Om FSport AB

FSport AB är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar 
underhållande mobila sport-spel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily 
Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut "fantasilag" med verkliga sportutövare, vars 
prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. 
Bolaget erbjuder Daily Fantasy Sports i Sverige via . Genom sin medieverksamhet och FSport.se
portalerna  och  är bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska 1X2.se  Trav.se
spelbranschen. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
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