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PRESSMEDDELANDE 
 

Snabbväxande SportAdmin ny hyresgäst hos 

Wihlborgs i centrala Malmö  
 
SportAdmin, som digitaliserar och automatiserar administration för föreningar, flyttar 

den 1 september till 600 kvadratmeter i Sparven 15 på Drottninggatan i Malmö.  

SportAdmin har idag 1 500 föreningar, bland annat hälften av alla allsvenska fotbollslag, som 

kunder. Företaget har ökat sin omsättning med i snitt 50 procent varje år sedan 2016, 

dubblerat sin personalstyrka på tre och ett halvt år, och tre år i rad blivit utsett till DI Gasell-

företag.  

Idén bakom företaget – att digitalisera och automatisera föreningars administration och 

ekonomi – väcktes redan 2005 av grundarna Henrik Lehmann och Rikard Persson. Sedan 

2012 driver de företaget på heltid och har nu 40 anställda. En stor del av personalen har eller 

har haft ett eget engagemang i föreningslivet.  

- När man kommer in på kontoret ska det kännas som man kommer till en miljö som 

präglas av framåtanda, gemenskap och en vilja att göra skillnad. Det var precis den 

känslan vi fick när vi såg dessa lokaler för första gången. Med perfekt läge, öppen 

planlösning och ett bra flöde för samtal och möten har vi ett bra utgångsläge för att 

fortsätta utveckla digitala lösningar tillsammans med den svenska idrottsrörelsen, 

säger Henrik Lehmann, vd för SportAdmin.   

- Vi är glada att kunna välkomna SportAdmin till moderna och tekniskt välutrustade 

lokaler i en centralt belägen fastighet. Här blir SportAdmin granne med fler digitala 

utvecklingsbolag, som Fortnox och Avensia, säger Ulrika Hallengren, vd för 

Wihlborgs.  
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För ytterligare information kontakta: 
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