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Beslut att inte vidta någon ytterligare åtgärd i ärende 

angående spel utan licens 
 

Beslut 

Spelinspektionen vidtar inte någon ytterligare åtgärd i ärendet. 

 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

Sammanfattning 

Spelinspektionen bedömer att Aftonbladet före juni 2021 har tillhandahållit 

licenspliktigt spel, s.k. managertävlingar, enligt spellagen. Aftonbladet har inte 

och har heller inte haft licens enligt spellagen för de managertävlingar som 

Aftonbladet tillhandahåller.  

 

Managertävlingarna som Aftonbladet tillhandahåller är enligt Spelinspektionen 

vadhållning i den betydelse som avses i spellagen. Före juni 2021 kunde den 

som deltog i managertävlingarna vinna ett pris med ett värde i pengar, vilket 

medför att spellagen varit tillämplig. Deltagande i managertävlingarna har före 

juni 2021 också krävt betalning av en insats och därmed varit licenspliktigt. Efter 

att Spelinspektionen inledde tillsyn upphörde Aftonbladet med att dela ut 

vinster med ett värde i pengar, vilket betyder att spellagen inte är tillämplig på 

managertävlingarna i den nuvarande utformningen. Aftonbladet har därmed 

vidtagit rättelse och bryter således inte längre mot spellagen. I och med detta 

finns det inte något behov att meddela ett föreläggande eller förbud. Någon 

möjlighet för Spelinspektionen att besluta om bakåtverkande sanktioner mot 

den som tillhandahåller spel utan licens finns inte. Spelinspektionen anser därför 

att ingen ytterligare åtgärd ska vidtas i ärendet.  

 

De managertävlingar som Aftonbladet benämner ”Aktiemanager” omfattas inte 

av prövningen i ärendet. 
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Beskrivning av ärendet 

Spelinspektionen har inlett ett tillsynsärende mot Aftonbladet Hierta AB 

(Aftonbladet) då det uppkommit indikationer om att Aftonbladet tillhandahåller 

spel utan nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138), s.k. managertävlingar. I 

utredningen har Aftonbladet redogjort för ett flertal managertävlingar som 

bolaget tillhandahåller eller har tillhandahållit. Spelinspektionen har valt att inte 

inkludera de managertävlingar som benämnts ”Aktiemanager” i prövningen. 

Vid kontroll av webbplatsen med domänen aftonbladet.se, registrerad av 

Aftonbladet, med underdomänen manager.aftonbladet.se framkom att det på 

webbplatsen manager.aftonbladet.se bedrivs det som Aftonbladet benämnt 

som managertävlingar under bl.a. namnet EM-Elvan och att man mot en 

betalning om 79 kronor per anmält lag deltar i managertävlingen EM-Elvan, som 

anges vara baserad på verkliga resultat. Betalningen ger också tillgång till 

tjänsten Aftonbladet Plus i två månader kostnadsfritt som sedan övergår i en 

prenumerationstjänst. Konsumenter som redan har prenumerationstjänsten 

Aftonbladet Plus har kunnat skapa ett lag kostnadsfritt i EM-Elvan men även i de 

övriga managertävlingar som bedrivs på webbplatsen manager.aftonbladet.se.  

 

Aftonbladet har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och har i huvudsak anfört 

följande.   

 

Aftonbladet har inom ramen för sin redaktionella verksamhet och som en 

förströelse för sina läsare sedan mitten av 1990-talet arrangerat s.k. Fantasy 

Managertävlingar där Aftonbladets läsare kan tävla mot varandra genom att ta 

ut ett eget fiktivt lag av valfria spelare i anslutning till en verklig turnering eller 

serie eller ett verkligt mästerskap inom sport. Aftonbladet har kontinuerligt följt 

spellagstiftningens utveckling för att säkerställa att dess managertävlingar ligger 

i linje med lagens krav.  

 

Det är uteslutande, eller i vart fall i stort sett uteslutande, skicklighet som avgör 

vilka som blir de slutliga vinnarna i samtliga av Aftonbladets managertävlingar 

och detta beror således inte till någon del, eller i vart fall inte till mer än som 

mest en högst försumbar del, på slumpen. Utifrån den terminologi som ligger 

bakom spellagen är Aftonbladets managertävlingar således rena 
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skicklighetsspel, vilka inte omfattas av spellagen. De managertävlingar som 

pågår under en hel säsong kräver skicklighet under en lång period  

och de flesta bedömare har mot den bakgrunden därför traditionellt sett, som 

Aftonbladet uppfattar det, betraktat sådana managertävlingar som rena 

skicklighetsspel. När det gäller de av Aftonbladets managertävlingar som pågår 

under en månad eller i övrigt under en kortare tid än en säsong, som EM-elvan, 

tillkommer den faktorn att de kräver extra högre skicklighet och engagemang 

på grund av att de där aktuella turneringarna sker i cup-form. Det innebär att 

lag slås ut efter hand. Det krävs av det skälet en särskilt hög aktivitet och insikt 

hos de tävlande för att de ska kunna ha möjlighet att bli den slutliga vinnaren i 

managertävlingen. 

 

För det fallet att Aftonbladets managertävlingar inte ska betraktas som rena 

skicklighetsspel, som Aftonbladet gör gällande, krävs det ändå inte någon licens 

för anordnande av dessa eftersom Aftonbladets managertävlingar inte kräver 

betalning av en insats och det undantag från licenskrav som stadgas i spellagen 

3 kap. 4 § 1 spellagen därmed är tillämpligt. Deltagande i Aftonbladets 

managertävlingar utgör en kostnadsfri möjlighet för prenumeranter  

av Aftonbladet Plus. Den betalning som erläggs för Aftonbladet Plus har till 

huvudsakligt syfte och karaktär att få tillgång till det redaktionella material i 

Aftonbladet som endast tillhandahålls Aftonbladet Plus-kunder och inte att få 

tillgång till Aftonbladets managertävlingar. Denna betalning utgör därför inte 

någon insats i spellagens mening. 

 

För det fallet att Aftonbladets managertävlingar inte ska betraktas som rena 

skicklighetsspel, som Aftonbladet gör gällande, och deltagande i dessa 

dessutom, i strid med vad Aftonbladet anför, ska anses kräva betalning, krävs 

det ändå inte någon licens för anordnande av Aftonbladets managertävlingar 

eftersom de då utgör sådana kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv 

där spelet inte är huvudinnehållet, för vilka det i 3 kap 4 § 3 spellagen stadgade 

undantaget från licensplikt är tillämpligt. 

 

Under perioden den 1 januari 2020 till och med den 1 juni 2021 har Aftonbladet 

arrangerat ett flertal managertävlingar med priser i form av bl.a. Iphones och 

resepresentkort. Aftonbladet har med anledning av det nu aktuella ärendet som 

initierats av Spelinspektionen och i avvaktan av utgången av ärendet valt att 
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från juni 2021 ta bort vinster med ett värde i pengar från managertävlingarna 

(förutom Aktiemanager som inte omfattas av prövningen i ärendet). Aftonbladet 

har också upphört med att erbjuda möjlighet att köpa till ytterligare lag, vilket 

tidigare varit möjligt att göra till ett pris om 79 kr. I dagsläget kan den som har 

en prenumeration på Aftonbladet-Plus delta med ett lag i alla managertävlingar 

utan extra kostnad. Det är möjligt att skapa fler lag genom att använda olika e-

postadresser. 

 

Tillämpliga bestämmelser 

Spellagen är tillämplig på spel om pengar och andra vinster med ett värde i 

pengar (1 kap. 1 § spellagen). 

 

Med spel avses enligt spellagen lotteri, vadhållning, kombinationsspel och 

pyramidspel (2 kap. 1 § spellagen). 

 

Med insats avses betalning för att få delta i ett spel (2 kap. 3 § 5 spellagen) 

 

Kombinationsspel utgör ett spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och 

där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump (2 

kap. 3 § 9 spellagen). 

 

Vadhållning utgör en aktivitet där deltagarna har chans att vinna ett pris och där 

man satsar på utfallet av en framtida händelse eller på att en särskild händelse 

ska eller inte ska inträffa i framtiden (2 kap. 3 § 19 spellagen). 

 

Licens krävs för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan 

författning (3 kap. 3 § spellagen).  

 

Licens krävs inte för spel (3 kap. 4 § spellagen): 

1. där deltagande inte kräver betalning av en insats, 

2. som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan 

deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker 

på annat sätt än online och med låga belopp, eller 

3. som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där spelet inte 
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är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en informations- och 

innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller genom en mobil 

betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per 

telefonnummer och dag. 

 

Spelinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 

lagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska 

följas (18 kap. 23 § spellagen).  

 

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (18 kap. 24 § 

spellagen). 

Spelinspektionens bedömning 

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna 

undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som 

agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte 

tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs. Syftet med spellagen är 

att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och 

kontrollerbara aktörer.  

Aftonbladets managertävlingar är i dagsläget utformade på ett sådant 

sätt att de inte omfattas av spellagen 

Aftonbladet har inte haft licens för att tillhandahålla spel i Sverige. Det är 

ostridigt att Aftonbladet tillhandahåller vad de själva betecknar som 

managertävlingar. Innan den 1 juni 2021 var det möjligt att som deltagare i 

dessa managertävlingar vinna priser med ett värde i pengar, t.ex. Iphones och 

resepresentkort. Aftonbladet har under utredningen av tillsynsärendet upphört 

med att dela ut vinster med ett värde i pengar. Aftonbladet har meddelat att 

frågan om ett eventuellt återupptagande av utdelning av vinster med ett värde i 

pengar kommer att avgöras efter det att tillsynsärendet är avslutat.   

 

Det förhållandet att vinster med ett värde i pengar inte längre delas ut medför 

att spellagen inte är tillämplig på de managertävlingar som Aftonbladet i dag 

tillhandahåller, oavsett hur övriga omständigheter bedöms. Det står därför 
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Aftonbladet fritt att även fortsättningsvis tillhandahålla managertävlingarna på 

det sätt som sker idag. Det förhållandet att vinster har delats ut tidigare samt att 

Aftonbladet överväger att återinföra vinster medför dock att det enligt 

Spelinspektionen finns ett behov av att bedöma om Aftonbladets 

managertävlingar tidigare, när vinster delades ut, omfattats av spellagen och 

kravet på licens. 

Aftonbladets managertävlingar är vadhållning enligt spellagen 

Aftonbladet har gjort gällande att managertävlingarna är ett rent 

skicklighetsspel, en tävling, som inte omfattas av spellagen. Spelinspektionen 

bedömer till skillnad mot Aftonbladet att managertävlingarna är vadhållning 

och därmed omfattas av spellagens tillämpningsområde (under förutsättning att 

vinster betalas ut enligt ovan).  

 

Det framgår av utredningen att Aftonbladets managertävlingar går ut på att 

deltagarna tar ut ett eget fiktivt lag av valfria spelare i anslutning till en verklig 

turnering eller serie eller ett verkligt mästerskap inom sport och att utfallet av 

managertävlingen är beroende av utfallet i motsvarande verklig händelse. Det 

här innebär enligt Spelinspektionen att deltagarna satsar på utfallet av framtida 

händelser, vilket är definitionen av vadhållning enligt spellagen. Av förarbetena 

till spellagen framgår det också att en licens för vadhållning kan avse bl.a. 

utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Hit hör t.ex. vadhållning på 

s.k. Fantasy Sport (managerspel m.m.) liksom spel på virtuella hästar (prop. 

2017/18:220 s. 124).  Det tillhör sakens natur att det i vadhållning ofta finns ett 

moment av skicklighet och kunskap, liksom av slump. Definitionen av 

vadhållning innehåller emellertid inte någon prövning av graden av skicklighet 

eller slump. Aftonbladets invändning att utfallet enbart beror på skicklighet 

saknar därmed betydelse.  
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Aftonbladets managertävlingar omfattas inte av undantag från  

kravet på licens  

En insats har krävts för att få delta i Aftonbladets managertävlingar 

Aftonbladet har gjort gällande att det inte krävs betalning av en insats för 

deltagande i managertävlingarna och att det därför inte krävs licens enligt 

spellagen. Spelinspektionen delar inte den uppfattningen av följande skäl.  

 

Det framgår av utredningen att den som har en prenumeration på Aftonbladet-

Plus har möjlighet att delta i de aktuella managertävlingarna. Det är ostridigt att 

prenumerationen kostar pengar. Det framgår också av utredningen i ärendet att 

det tidigare har varit möjligt att betala extra för att lägga till lag i 

managertävlingarna, men att denna möjlighet har tagits bort efter att 

Spelinspektionen inledde tillsyn. 

 

Frågan är om den omständigheten att den som vill delta i managertävlingarna 

måste betala för att få en prenumeration innebär att det är fråga om en insats i 

spellagens mening. Spelinspektionen har i ett rättsligt ställningstagande 

publicerat den 19 november 20201 redovisat myndighetens uppfattning om 

vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av om betalning av en insats 

för att få delta i ett spel har krävts eller om undantagsbestämmelsen att licens 

inte krävs för spel där deltagande inte kräver betalning av en insats är tillämplig 

(3 kap. 4 § 1 spellagen). Bedömningen är att bestämmelsen om undantag från 

licenskravet ska tolkas restriktivt. Gällande betalning som även ger tillgång till 

andra tjänster som tillhandahålls inom ramen för en prenumeration bedöms 

betalningens huvudsakliga syfte och karaktär vara avgörande för om en 

betalning av insats för deltagande i spel har erlagts. Omständigheterna att det 

är möjligt att betala enbart för deltagande i spelet, att spelet erbjuds inte endast 

tillfälligt, att syftet med spelverksamheten är att den ska gå med vinst eller att 

syftet med att erbjuda en kombination av spel och tillgång till andra 

                                                      
1 Vad avses med en insats enligt 3 kap. 4 § 1 spellagen? 

https://www.spelinspektionen.se/lagar--forordningar/rattsliga-

stallningstaganden/stallningstaganden-lista/rattsligt-stallningstagande--vad-avses-med-

en-insats-enligt-3-kap.-4--1-spellagen/ 



 

Spelinspektionen  

Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B 

Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se          spelinspektionen.se 

8(9) 

Datum 2022-03-17 

Diarienummer 21Si1322 

 

varor/tjänster är att locka nya spelare har bedömts tala för att deltagande i 

spelet kräver betalning av en insats.  

 

Enligt Spelinspektionens bedömning har en insats krävts för deltagande i 

Aftonbladets managertävlingar oaktat att den erlagda insatsen har varit en del 

av ett utbud av andra tjänster. Bedömningen baseras på att managertävlingarna 

erbjuds kontinuerligt och alltså inte endast tillfälligt och därmed framstår som 

en konstant och betydelsefull del i tjänsten. Före juni 2021 har spelare dessutom 

kunnat betala flera insatser för att skapa fler lag i managertävlingarna utan att 

det påverkat prenumerationstjänsten i övrigt, vilket betyder att det har varit 

möjligt att betala för endast spelet. Det går dessutom fortfarande för en spelare 

att delta med flera lag genom att använda olika e-postadresser. Detta är enligt 

Spelinspektionen tillräckligt för att deltagarna ska anses ha betalat för sitt 

deltagande i spelet, dvs managertävlingarna. Undantaget i 3 kap. 4 § 1 spellagen 

är därmed inte tillämpligt. 

Aftonbladets managertävlingar omfattas inte av undantag för 

kombinationsspel 

Om Spelinspektionen inte skulle dela Aftonbladets uppfattning att 

managertävlingarna är rena skicklighetsspel har Aftonbladet istället gjort 

gällande att managertävlingarna är ett sådant kombinationsspel i periodisk 

skrift som omfattas av undantag från kravet på licens. Spelinspektionen har 

ovan bedömt att managertävlingarna är vadhållning enligt spellagen. De 

omfattas därmed inte av det undantag för kombinationsspel som Aftonbladet 

hänvisar till.  

Spelinspektionen vidtar inte någon ytterligare åtgärd i ärendet 

Enligt Spelinspektionens bedömning har Aftonbladet fram till juni 2021 

tillhandahållit spel, vadhållning, utan nödvändig licens. Aftonbladet har under 

utredningen av tillsynsärendet och i avvaktan på Spelinspektionens slutliga 

bedömning av ärendet upphört med att dela ut vinster med ett värde i pengar 

till deltagare i managertävlingar. Aftonbladet har därmed vidtagit rättelse och 

bryter således inte längre mot spellagen. I och med detta finns det inte något 

behov att meddela ett föreläggande eller förbud. Någon möjlighet för 
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Spelinspektionen att besluta om bakåtverkande sanktioner mot den som 

tillhandahåller spel utan licens finns inte. Ingen ytterligare åtgärd ska därför 

vidtas i ärendet. 

 

Detta beslut har fattats av Spelinspektionens styrelse Madelaine Tunudd, 

ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Andreas 

Prochazka, Fredrik Holmberg och Doris Högne Rydheim. Vid den slutliga 

handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson, 

chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Robert Larsson, chefen för 

rättssekretariatet Hanna Abrahamsson, samt utredaren Marcus Aronsson, 

föredragande. 

 

 

 

Camilla Rosenberg 

      Marcus Aronsson 
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