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Årsstämma 15 april

Svenska Spels årsstämma hålls  
onsdagen den 15 april i Visby.

Delårsrapporter
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Ekonomisk  
redovisning 63–121

Innehåll Ekonomiska begrepp

Bruttospelintäkter  Intäkter för alla spel och lotter under 
perioden, exklusive insatser för flerveckorsspel avse-
ende framtida perioder.

Nettospelintäkter  Bruttospelintäkter minus utbetalda 
vinster.

Nettoomsättning från spelverksamheten m.m.  Netto-
spelintäkter minus provisioner till ombud samt övriga 
intäkter hänförliga till spelverksamheten.

Resultat per aktie  Årets resultat dividerat med genom-
snittligt antal utestående aktier.

Solberg  •  Tryck: Strokirk-Landströms  •  Foto: Olof Holdar, Tobias Wallström, Bildbyrån i Hässleholm m fl.

Ordlista
Rörelsemarginal  Rörelseresultat efter avskrivningar  
i procent av Totala intäkter.

Soliditet  Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Vinst (överskott)  Vinsten är den del av Svenska Spels 
intäkter som återstår efter utbetalda spelvinster och 
avdragna kostnader för Svenska Spels administration. 
Riksdagen har beslutat att en del av vinsten tillfaller 
folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverk-
samhet via Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrel-
sen. Resterande del tillfaller statskassan. Från överskot-
tet av Penninglotten utbetalas en del till kulturändamål. 

Övriga begrepp

Affärspartners  De restauranger och bingohallar som 
erbjuder spel på Vegas-automater i lokalen i partner-
skap med Svenska Spel.

Fördragsbrottsärende  EG-fördraget (Rom-fördraget) 
trädde i kraft den 1 januari 1958. Det består av 314 artik-
lar och innehåller framför allt grundreglerna för den 
gemensamma marknaden. EU-kommissionen handläg-
ger misstänkta brott mot fördraget, så kallade fördrags-
brottsärenden.

Försiktighetsprincip  Den försiktighetsprincip, som 
uttrycks i Svenska Spels uppdrag, innebär att Svenska 
Spel ska, vid introduktion av nya spel eller inträde på 
nya marknader, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka risk 
för negativa sociala konsekvenser för konsumenterna 
och samhället.

Kanalisering  Svenska Spel har ambitionen att i möjlig-
aste mån styra över (kanalisera) en så stor del av svensk-
arnas spelande från de utlandsbaserade nätbolagen till 
företagets säkrare spelmiljö.

Ombud  De butikskedjor, varuhus, livsmedelsbutiker, 
bensinstationer etc. som enligt avtal tillhandahåller 
Svenska Spels spel och lotterier.

Provköp  Svenska Spel anlitar extern leverantör som gör 
anonyma kundbesök hos ombud och affärspartners för 
att kontrollera att bestämmelserna kring åldersgränser 
och legitimationskontroll följs.

Spelkoll  Spelkoll är en unik tjänst på svenskaspel.se 
som aktivt förebygger problemspelande genom att 
identifiera spelare som riskerar att få spelproblem i 
framtiden. Den som aktiverar Spelkoll får besked om 
eventuella förändringar i sitt spelbeteende.



AB Svenska Spel skall efter tillstånd av 
regeringen anordna spel och lotterier.

 AB Svenska Spel skall beakta konsu
menternas intresse av ett trovärdigt 
alternativ till illegal spelverksamhet.

En väl utbyggd service såväl i storstad 
som i glesbygd skall eftersträvas.

Sociala skyddshänsyn skall prioriteras 
när spelformer utvecklas och i övrig 
verksamhet. Risken för bedrägerier och 
olagligt spel skall också beaktas. Maxi
mal säkerhet i spelhanteringen skall 
eftersträvas.

En effektiv och oberoende kontroll skall 
möjliggöras för tillsynsmyndigheten.

AB Svenska Spel skall anta en försiktig
hets princip när det gäller nya spel och 
nya marknader.

AB Svenska Spel skall i sin marknads
föring av verksamheten ha en ansvars
full inriktning som också innebär ett 
socialt åtagande, i syfte att inte upp
fattas som alltför påträngande.

Svenska Spels speltjänster måste vara 
minst lika attraktiva som de andra alter
nativ som finns tillgängliga för kunden. 
För att Svenska Spel ska framstå som det 
mest trovärdiga alternativet ska bolaget 
också erbjuda det bästa konsument
skyddet. Läs mer på sidan 65

Svenska Spel ska fortsätta med sin 
nu varande inriktning av verksamheten. 
Detta innebär bland annat att Svenska 
Spel ska fortsätta att utveckla nya spel
former. Det innebär också att bolaget ska 
fortsätta att sträva efter att vara världs
ledande i spelansvar. Läs mer på sidan 38

Försiktighetsprincipen innebär att 
bolag et ska vidta särskilda försiktighets
mått vid introduktion av nya spel  
eller inträde på nya marknader.  
Läs mer på sidan 12

Svenska Spel ska vara restriktiva med 
att marknadsföra speltjänster som 
bolaget vet är förenade med större  
risker. Läs mer på sidan 20

Svenska Spels

uppdrag
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Året 2008 i korthet
Svenska Spel i sammandrag

Svenska Spel ska om tio år, oaktat regle
ringsform, fortfarande vara ett trovärdigt, 
ansvarsfullt och säkert spelbolag med en 
marknadsandel i Sverige som inte är lägre 
än 50 procent. Verksamheten ska bygga på  
ansvar före vinst. Detta uppnås genom:

•	 Överlägsen	service	och	spelupplevelse	
där spelarens möjligheter till spelansvar 
är en del av upplevelsen.

•	 Konkurrenskraftiga	produkter	och	distri
butionsformer med spelansvar och spel
säkerhet som en integrerad del.

•	 	Innovativ,	världsledande	spelansvars
utveckling i balans med övrig utveckling.

•	 Marknadsledande	position	när	det	gäller	
säker spelhantering.

•	 	Stärkt	varumärke	som	förmedlar	bolagets	
framträdande position inom spelansvar. 

•	 Starka	kundrelationer	och	stärkt	intellek
tuellt kapital.

Läs mer om mål och strategi på sidan 15

I	december	2008	utsågs	Meta	Persdotter	till	ny	VD.	
Hon	tillträdde	den	1	februari	2009.

Läs vdordet på sidorna 4–5

Vid Svenska Spels årsstämma i april tillträdde  
Margareta	Winberg	som	ny	styrelseordförande	 
för Svenska Spel. 

Läs ordföranden har ordet på sidan 120

I	oktober	skickades	det	ut	över	 
1 miljon nya Spelkort till kunderna. 
Det nya kortet är ett första steg  
mot ett framtida företags 
öve r gripande kundkort.

Läs mer om Spelkortet på sidan 24

Långsiktiga mål

Meta Persdotter ny VD

Nytt Spelkort

Svenska Spels butik på internet, svenskaspel.se,  
fick ny design.

Läs om affärs och försäljningsområdena på sidan 67

Nyckeltal Den svenska spelmarknaden 2008,  
nettomarknadsandelar %

Den svenska spelmarknaden 2008,  
nettospelintäkter MSEK2008 2007

Bruttospelintäkter  
m.m.	MSEK 22	800 21	716

Nettospelintäkter,	MSEK 9	804 9	598

Nettoomsättning från
spelverksamhet	m.m.	MSEK 	8	071 7	915

Rörelseresultat,	MSEK 1 4	985 5 035

Rörelsemarginal, % 1 21,9 23,2

Årets	resultat,	MSEK	 	5	108 5	247

Medelantal	anställda   1	720 1	588

1.		Exklusive	engångspost	om	93	MSEK	 
avseende avyttring av aktierna i  
Svenska	Spels	Fastighets	AB	2007.

Källa:	Preliminär	statistik	från	Lotteriinspektionen	samt	 
Svenska Spels uppskattning av de utländska internetbolagens 
nettospelintäkter.	Enligt	dessa	källor	uppgår	den	totala	svenska	 
nettospelmarknaden	2008	till	cirka	18	500	miljoner	kronor.	
Svenska Spelkoncernen uppvisar sitt nästbästa resultat.

Svenska Spel, cirka 9 800 MSEK
ATG, cirka 3 500 MSEK

Folkrörelsernas spel och 
lotterier, cirka 3 100 MSEK
Utländska internetbolag, 
cirka 1 900 MSEK

Den totala nettospelmarknaden i 
Sverige 2008

Restaurangkasino, 
cirka 200 MSEK

Svenska Spel, 53%
ATG, 19%

Folkrörelsernas spel 
och lotterier, 17%

Den totala nettospelmarknaden 
i Sverige 2008

Utländska internetbolag, 10%

Restaurangkasino, 1%

Nya svenskaspel.se



Året 2008 i korthet
•	 	Kontrollen	över	att	ombud	och	affärpartners	

följer bestämmelserna kring åldersbegränsning 
och legitimationskontroll har ökat.

•	 	Spelkortet	har	utvecklats	för	att	ge	fler	kunder	
åtkomst till verktyg som hjälper dem att hålla 
koll på deras spelande. 

•	 	Casino	Cosmopol	har	infört	budskap	för	
ansvarsfullt spelande på multimediaskärmar  
på samtliga kasinon.

Internationella utmärkelser
Den internationella branschorganisationen 
World	Lottery	Association	(WLA)	har	utnämnt	

Svenska Spel till det främsta spelbolaget  
inom områdena spelansvar samt ombuds  
och restauratörsutbildning i spelansvar  
2008.	

Casino	Cosmopol	har	av	International	
Gaming Awards nominerats till ”Socially 
Responsible	Casino	Operator	of	the	Year”.

Hållbarhetsredovisningen 2008
Hållbarhetsredovisningen finns på sidorna 
29–62.	Den	finns	även	på	svenskaspel.se.	

Fortsatt satsning på  
ansvar och hållbarhet

Vad händer med 

Svenska Spels vinst?
Koncernens vinst 2008 uppgick 
till 5 108 miljoner kronor (5 247) 
Riksdagen har beslutat att peng
arna fördelas mellan folk och 
idrottsrörelsernas lokala barn 
och ungdomsverksamhet, kultur
ändamål samt statskassan. 
Läs mer om vinstdispositionen i 
Förvaltningsberättelsen sidan 77

Statskassan
Svenska Spel ägs till 100 procent 
av	staten.	2008	blev	statens	del	
av	överskottet	3	587	miljoner	 
kronor	(3	657).

Kultur
En	del	av	överskottet	från	
Penning	lotten	är	öronmärkt	för	
kulturella	ändamål.	2008	uppgick	
denna	del	till	217	000	kronor	 
(311	000).

Riksidrottsförbundet
Den största delen av Riksidrotts
förbundets intäkter till sin barn 
och ungdomsverksamhet kommer 
från	Svenska	Spels	över	skott.	2008	
fick Riksidrottsförbundet totalt  
1	338	miljoner	kronor	(1	394).	Av	
denna	summa	var	560	mil	joner	
kronor	(560)	förbehållna	Idrotts
lyftet. 

Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig 
myndighet som arbetar för att 
unga	ska	få	tillgång	till	inflytande	
och välfärd. Bland annat fördelar 
Ungdomsstyrelsen statsbidrag  
till integrations, jämställdhets, 
folkrörelse och minoritetsprojekt. 
Från	Svenska	Spels	överskott	2008	
fick	Ungdomsstyrelsen	182	miljo
ner	kronor	(196).
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Under 2008 har Svenska Spel arbetat med att 
integrera ansvarsfrågorna i hela verksamheten. 
Exempel på spelansvarsåtgärder:

•	 	Verktyget	Spelkoll	på	svenskaspel.se	har	
utvecklats och har nu cirka 35 000 användare.

•	 	På	svenskaspel.se	måste	alla	kunder	numera	
fastställa veckobudget, som hjälper dem att ha 
koll på spelandet.

•		Åldersverifiering	har	införts	på	cirka	90	procent	
av Vegas spelplatser.

•	 	Ännu	fler	ombud	och	affärspartners	har	 
utbildats i spelansvar.
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VD-ORD

Anders Hägg 
Ett viktigt uppdrag  
med flera dimensioner

i ser vårt resultat som ett kvitto på att vi har lyck

ats väl i vår ambition att balansera den kommer

siella verksamheten med ett gott ansvarstagande 

som inkluderar målmedvetna satsningar på en 

hållbar utveckling. 

Imponerande insatser av personalen har gjort att spelarna 

fortsätter att spela hos oss, samtidigt som verktygen vi 

erbjuder dem för att de ska ha bra kontroll över sitt spelande 

har utökats och utvecklats. Vi är övertygade om att det är 

spelarna själva som med stöd av den information vi tillhanda

håller ska avgöra vad som är att spela lagom för dem. 

2008 ett annorlunda år

2008 blev ett annorlunda år med ett antal betydelsefulla, 

och delvis oväntade, externa och interna händelser. Vid 

bolagsstämman tillträdde Margareta Winberg som ny 

styrelse ordförande. I samband med detta deklarerade också 

ägaren att man önskade en förändrad inriktning för bolaget.  

I maj gav regeringen dessutom spelutredaren ett tilläggs

uppdrag att också utreda förutsättningarna för en utförsälj

ning av delar av Svenska Spel.

Den oro och osäkerhet som uppstod i spåren av dessa 

händelser hanterades genom att bolaget i grunden ånyo 

analyserade uppdraget från ägaren. Resultatet av analysen 

blev ett förtydligande av bolagets verksamhet, där den 

inriktning som bolaget haft under senare tid bedömdes 

vara riktig och kunna ligga fast, men där det sociala 

ansvars tagandet betonades än tydligare. Vår verksamhet 

ska alltid bygga på en god balans mellan ett spelutbud 

som svarar upp mot marknadens förväntningar och sam

hällets och individens behov av socialt ansvarstagande på 

spelområdet. 

Under andra halvåret har finanskris och en begynnande 

lågkonjunktur varit oroande externa händelser. Genom 

mycket starka insatser från alla medarbetare har vi trots den 

ökade osäkerheten, en allt hårdare konkurrens och egna 

intäktspåverkande ansvarsåtgärder lyckats uppnå det näst 

bästa resultatet i bolagets historia.

Spelutredaren lämnade sitt betänkande i slutet av året, 

med två olika alternativa förslag: En uppstramning av dagens 

reglering på spelmarknaden, alternativt att marknaden för 

sportspel öppnas för konkurrens genom ett licenssystem. 

Alternativet med licenser innebär också att Svenska Spel 

inte längre skulle få bedriva sportspel. 

Det är bra att man försöker skapa ordning och reda på 

spelmarknaden. Svenska Spels åsikt är att det är problema

tiskt att öka konkurrensen på marknaden – vilket skulle bli 

fallet om alternativ två genomförs – om ambitionen sam

tidigt är att maximera konsumentskyddet och förhindra att 

spelproblem ökar.  

Vi blickar framåt med tillförsikt

Även om det finns många osäkerheter och utmaningar för 

bolaget är det med stor tillförsikt vi blickar framåt. Det är nu 

dags för mig att efter nästan ett år som tillförordnad lämna 

över till vår nya VD Meta Persdotter. Jag hälsar Meta varmt 

välkommen i VDrollen och ser fram emot ett gott framtida 

samarbete när jag nu återgår till min ordinarie roll som  

ekonomidirektör.

Visby i februari 2009

Anders Hägg

tf VD t. o. m. januari 2009

v

Att uppnå ett resultat på drygt 5,1 miljarder och 
samtidigt utses till det mest ansvars tagande 
spelbolaget i världen känns mycket bra. 
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Meta Persdotter
Ansvar och vinst i balans 

om ny VD är jag glad över att få engagera mig i 

detta företag med dess stora ansvar, goda lönsam

het och starka varumärken. En fråga jag ställer mig 

är hur vi bäst utför vårt uppdrag. Svaret kommer 

aldrig att bli definitivt – det är en fråga vi hela tiden måste 

arbeta vidare med och som kommer att förändras i takt 

med vår omvärld. Självklart måste vi fortsätta att anstränga 

oss för att bli ännu bättre på att ta vårt sociala ansvar.

Spelansvar är viktigt för oss – i grunden handlar det om 

omtanke om spelarna. Vi vill att de ska må bra och att deras 

spelande ska vara en källa till glädje. Omtanken om spelarna 

innebär att vi är medvetna om och tar ett ansvar för att spel 

också kan ha en baksida. Vi står för rent spel och att det ska 

vara tryggt att spela hos oss – det innebär till exempel att  

vi alltid måste sträva efter att våra spel erbjuds i en modern, 

säker och ansvarsfull miljö, och att det finns en balans mel

lan ansvar och vinst. 

Spelarnas första val

Vi vill fortsätta att vara spelarnas första val. Det innebär  

att vi måste erbjuda dem produkter, service och spelupp

levelser av allra högsta kvalitet. Det gör att vi fortsatt kan 

ses som ett spelbolag med ett attraktivt utbud.

En viktig prioritering inför 2009 är att fortsätta ta hand 

om våra befintliga spelare på bästa möjliga sätt och att 

samtidigt bjuda in nya till Svenska Spel. 

Spelglädje och arbetsglädje

Svenska Spel levererar spelglädje åt flera miljoner spelare, 

det ska vi fortsätta med. Våra produkter skapar guldkant, 

drömmar och spänning, det ska vi värna om och aktivt 

arbeta för att utveckla och behålla.

Glädje och engagemang ska också känneteckna vår orga

nisationskultur och vårt interna klimat. Arbetsglädjen och 

engagemanget kommer som en konsekvens av att vi lyssnar 

på varandra, behandlar varandra med respekt och att vår 

kommunikation kännetecknas av öppenhet och ärlighet.  

Att vi alla känner stolthet över att jobba på Svenska Spel. 

Arbetet med att tydliggöra och förstärka Svenska Spels 

värdegrund fortsätter under 2009. Det kommer att hjälpa 

oss att stärka vår gemensamma målbild, engagemang och 

dialog inom företaget ytterligare.

Samhällsnytta och dialog

Vi har ett ansvar mot spelare och anställda, men också mot 

samhället i stort. Det innebär att vi är öppna, transparenta 

och bjuder in våra intressenter till dialog. En dialog som 

kommer att vara en viktig del av vår förbättringsprocess 

och verksamhetsutveckling under hela 2009. Det ansvars

arbete vi utför och som beskrivs i hållbarhetsredovisningen 

fortsätter oförtrutet.

I vårt uppdrag ingår också att årligen leverera en bety

dande summa pengar till föreningslivet och till samhälls

nyttan i övrigt. Vi ska vara så lönsamma som möjligt inom 

de gränser vårt uppdrag anger. Därför ser vi affärsmanna

skapet – med kvalitet, marknadsledarskap och effektivitet 

som ledstjärnor – som en naturlig del av Svenska Spel. 

För vi vill fortsätta att leverera mycket pengar till för

enings livet även 2009.

Visby i februari 2009 

Meta Persdotter

VD från februari 2009

S

vad innebär det för Svenska Spel att sälja  
spelupplevelser? den viktiga balansen mellan 
ansvar och vinst, som vi alltid eftersträvar,  
kräver att vi ofta ställer oss den frågan.
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DEN	SVENSKA	SPELMARKNADEN

Svensk spelmarknad  
i behov av reformer 

åde den gällande lotterilagen och den statliga 

regleringen i övrigt är otillräckliga på dagens 

svenska spelmarknad. Utlandsbaserade spel bolag 

på internet riktar sig idag obehindrat till svenska 

spelare utan att följa vare sig den svenska lagen eller det 

svenska samhällets krav på ansvarstagande.

Välkommen spelutredning

2008 har den statliga spelutredningen ”En framtida spelreg

lering (SOU 2008:124)”, som initierades 2007, arbetat med sitt 

förslag på hur den svenska spelmarknaden ska se ut i fram

tiden. Resultatet presenterades den 15 december 2008.

I kommittédirektiven (dir 2007:79) lägger Finansdeparte

mentet stor vikt vid framtida allmänna skyddsbehov. Lotteri

lagen ska bland annat ses över utifrån de skyldigheter som 

följer av EGrätten. Ett tilläggsdirektiv till utredningen är att 

utreda möjligheten för en utförsäljning av hela eller delar av 

Svenska Spel. Med de ställningstaganden som spelutred

ningen gör beträffande grunderna för den nya regleringen 

föreligger inga rättsliga krav på att förändra det statliga 

ägandet inom spelområdet, varför spelutredningen inte 

finner det aktuellt att bedöma någon utförsäljning av 

Svenska Spel över huvud taget.

det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga 
spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är därför både välkomna och 
nödvändiga. Senast den 1 april 2009 kommer Svenska Spel och andra remissinstanser 
att yttra sig över förslagen innan regeringens beredning tar vid.  

B I betänkandet förordar utredaren två alternativ för reger

ingen att ta ställning till:

Alternativ 1

Alternativet är att behålla dagens spelreglering men med 

ett antal uppstramningar. I detta alternativ föreslås ingen 

öppning av marknaden för nya aktörer. Att behålla regle

ringen ställer krav på en spelpolitik med det övergripande 

målet att motverka spelberoende och kriminalitet.

Utredningen föreslår bland annat: 

•	 Alla	spel	och	lotterier	blir	författningsreglerade.

•	 	All	tillstånds-	och	tillsynsverksamhet	centraliseras	till	 

Lotteriinspektionen, som föreslås byta namn till Spel

marknadsinspektionen. 

•	 	De	ur	spelberoendesynpunkt	mest	problematiska	spelen	

(spelautomater, kasinon och interaktiva internetspel, 

bland andra poker, bingo och skraplotter) ska vara för

behållna Svenska Spel. 

•	 	Särskilda	regler	för	marknadsföring	till	konsumenter,	för

bud att marknadsföra vissa spel och en generell ålders

gräns på 18 år för att delta i lotterier. 

•	 	Krav	på	återförsäljarna	att	ha	ett	särskilt	tillstånd	för	sin	

verksamhet. 

>>
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Kort om utredningen: 
”En framtida spelreglering (SOU 2008:124)”
I	betänkandet	har	utredaren	förordat	två	alternativ:

Alternativ 1
Alternativet är att behålla dagens spelreglering och att strama upp den.  
I	detta	alternativ	föreslås	ingen	öppning	av	marknaden	för	nya	aktörer.	 
Att behålla regleringen ställer krav på en spelpolitik med det övergripande 
målet att motverka spelberoende och kriminalitet.

Alternativ 2
För att möta problemet med okontrollerat spelande på utländska webbsidor 
föreslår spelutredningen en delvis ny modell för tillstånd för nya aktörer att i 
butik och på internet anordna odds och tipsspel, med undantag av spel på 
hästar. Denna nya tillståndsmodell skulle då regleras i lotterilagen, och där
med omfattas av lagens övriga bestämmelser. Utredningen föreslår att stats
ägda Svenska Spel fråntas rätten att anordna odds och tipsspel.



8   SvEnSkA SpEL ÅRSREdoviSning 2008

DEN	SVENSKA	SPELMARKNADEN

Alternativ 2

För att möta problemet med okontrollerat spelande på 

utländska webbsidor föreslår spelutredningen en delvis ny 

modell som ger nya aktörer tillstånd att i butik och på inter

net anordna odds och tipsspel med undantag av spel på 

hästar. Denna nya tillståndsmodell skulle då regleras i lotteri

lagen, och därmed omfattas av lagens övriga bestämmelser. 

Utredningen föreslår att statsägda Svenska Spel i detta 

regleringsalternativ fråntas rätten att anordna odds och 

tipsspel. 

Utredningen har skickats på remiss till berörda instanser, 

som har att svara senast den 1 april 2009, varpå regering

ens beredning följer. I utredningen beräknar man att en ny 

spelreglering kan träda i kraft den 1 januari 2011.

Svenska Spels hållning till spelutredningen

Om de sociala skyddshänsynen fortsatt ska stå i förgrunden 

för den svenska spelpolitiken är alternativ 1 ett mindre ris

kabelt val.

Alternativ 2, det vill säga att öppna odds och tipsspel för 

större konkurrens, leder sannolikt till ökat spelande och där

med även till större risker och problem. Dessutom skulle 

Svenska Spel då få sämre förutsättningar att ta ett bra spel

ansvar genom till exempel Spelkoll och veckobudget.

Nuläge: Spelansvar och spelproblem i fokus

De trender som funnits på spelmarknaden de senaste åren 

har varit oförändrade eller förstärkts under 2008.

Som en följd av ökad tillgänglighet, lanseringar av 

snabba spel med hög återbetalning, internets framväxt 

som distributionskanal, nätpokerns, nätkasinons och auto

matspelens genomslag har frågor som rör problemspel, 

spelberoende och spelansvar hamnat högt på agendan de 

senaste åren. Men aldrig tidigare har dessa frågor varit så 

mycket i fokus som nu.

I Sverige har inte någon nationell undersökning om 

omfattningen av spelproblem gjorts av Statens Folkhälso

institut sedan 1997–1998. Emellertid arbetar Folkhälsoinsti

Svenska Spel står som värd för Spelakademin i Visby, som arran
gerades	första	gången	år	1992	av	dåvarande	Penninglotteriet.	
Spela kademin har etablerats som den viktigaste mötesplatsen 
för spelbranschens intressenter, ett branschmöte där alla aktörer, 
besluts fattare och medierepresentanter samtalar och diskuterar 
de aktuella spelfrågorna. 

Säkerhet i fokus
På	2008	års	Spelakademi	stod	säkerheten	på	spelmarknaden	
högst	på	dagordningen.	Organiserad	brottslighet,	illegala	 
spelautomater, tekniska intrång på spelsajter och kidnappade 
betalkort	var	några	av	ämnena	på	Spelakademin.	Politiker,	it
säkerhetsexperter,	representanter	från	polismyndigheten	och	
särskilt inbjudna internationella gäster diskuterade hur hoten 
mot en säker spelmarknad ser ut och hur säkerhetsfrågorna 
hanteras	på	olika	håll	i	Europa.

Bland föredragshållarna på årets Spelakademi fanns Jan 
Nyrén,	ansvarig	för	spelutredningen,	Margareta	Linderoth,	chef	
för	länskriminalen	i	Stockholm,	Petter	Nylander,	VD	för	Unibet	
och	Marco	Lopinto,	konsult	med	djupa	kunskaper	om	den	franska	
spelmarknaden. 

de senaste årens teman på Spelakademin
2008	–	Trygg	och	säker	spelbransch
2007	–	Morgondagens	affärer
2006	–	Spelets	affärer
2005	–	Spelplan	för	framtiden
2004	–	Spelet	inom	gränserna
2003	–	Vem	tar	hem	spelet?
2002	–	Spelet	om	monopolet
2001	–	Framtidens	spel
2000	–	Gränslöst	spel

Jan Nyrén var en av talarna på Spel
akademin och ledde den statliga 

utredning om spelbranschen som 
presenterades	i	december	2008.	

Spelakademin
samlar hela spelbranschen



SvEnSkA SpEL ÅRSREdoviSning 2008   9

Aggressiv konkurrens

Konkurrensen	har	under	flera	år	blivit	allt	hårdare	på	spel

marknaden. Marknadens aktörer, de svenska reglerade och 

de utländska på internet, följer idag dock olika regelverk 

och krav på socialt ansvarstagande. Den reglerade delen av 

marknaden följer svensk lagstiftning och har förväntningar 

på sig – i Svenska Spels fall uttrycks dessa i regeringens 

uppdrag till bolaget – att leva upp till ett starkt ansvar gen

temot samhället och den enskilde spelaren. Överskottet 

från de reglerade aktörernas verksamhet används också till 

att stödja olika verksamheter som betraktas som samhälls

nyttiga, exempelvis idrotten och andra folkrörelser.

De utlandsbaserade internetbolagen – vissa av dem är 

börsnoterade – följer andra regler. Det gör att de till skillnad 

från Svenska Spel och övriga reglerade aktörer bland annat 

kan erbjuda högre vinståterbetalning till spelarna, locka 

med aggressiva erbjudanden i form av bonus och gratis

erbjudanden och spelformer som inte är tillåtna i den 

svenska lagstiftningen. Ambitionerna att förebygga spel

problem varierar starkt mellan olika spel bolag – från att 

vara relativt goda till att vara helt obefintliga.

År 2008 stod de utlandsbaserade nätbolagen bakom 

nästan hela ökningen av spelbranschens reklaminveste

ringar, på cirka 200 miljoner kronor, trots att lotterilagen 

förbjuder utländska spelbolag att marknadsföra sig i  

Sverige. En översyn som Svenska Spel nyligen gjort visar  

79% 
av svenska folket tycker att det är bra att spelmarknaden 
och överskottet regleras av regering och riksdag.

71% 
av svenska folket anser att statliga spelbolag tar större 
ansvar för spelproblem än privata.

Källa:	Undersökning	gjord	av	Svenska	Spel	2008

>>

tutet med en ny undersökning som förväntas vara färdig att 

presenteras under 2009. 

Den senaste undersökningen visade att cirka 2 procent 

av Sveriges befolkning (15–74 år) har spelproblem. 0,6 pro

cent klassificerades som spelberoende och 1,4 procent som 

problemspelare. Därutöver befann sig 7,8 procent i risk

zonen för att utveckla spelproblem. 

Aktörer med eller utan speltillstånd i Sverige

I Sverige är spel om pengar för allmänheten med nu gäl

lande lagstiftning i första hand förbehållet staten, häst

sporten och folk rörelserna. Flera lagar och regelverk styr 

spelverksamheten med Lotteriinspektionen som central  

tillsynsmyndighet. De största reglerade aktörerna är AB 

Svenska Spel, hästsportens AB Trav och Galopp (ATG) och 

folkrörelsernas Folkspel (med Bingolotto och nätbingo) och 

Svenska Postkodlotteriet. Samtliga har butiker på internet 

och – med undantag av Svenska Postkodlotteriet – försälj

ning via ombud.

På internet konkurrerar de reglerade spelbolagen med 

hundratals utlandsbaserade spelbolag som verkar utanför 

den svenska lagstiftningen och riktar sig mot svenska kun

der. Många av dessa aktörer har samma utbud som de reg

lerade spelbolagen, det vill säga spel på hästar, poker, 

bingo, sportspel, nummerspel och lotterier. En del av dem 

erbjuder även kasinospel (kortspel, roulette, automatspel). 

De största utländska nätaktörerna på den svenska mark

naden är engelska Ladbrokes, samt Unibet, Expekt och 

Betsson, som alla har Malta som bas.

I spelmarknadens utkanter finns den illegala marknaden, 

vars omfattning av naturliga skäl är okänd. En beräkning av 

Lotteri inspektionen år 2003 pekade på att det fanns mellan 

3 000 och 5 000 illegala spelautomater i landet med en 

omsättning på flera miljarder kronor. Förhållandena har tro

ligen inte ändrats särskilt mycket sedan dess. Trots vissa till

slag av polisen mot spelautomater och utställare fortsätter 

denna olagliga verksamhet. Det är också känt att det före

kommer illegalt pokerspel på klubbar runt om i landet.
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att det finns cirka 90 spelbolag som marknadsför sig i 

svenska medier. Expressen och Aftonbladet har dömts av 

tingsrätten för brott mot lotterilagens främjandeförbud, då 

de publicerat annonser för utländska spelbolag. Ärendena 

befinner sig just nu i hovrätten som begärt ett förhands

avgörande (det vill säga ett råd i tolkningen av EGrätten) 

av EGdomstolen. 

Minskad spelarbas

Den ökade konkurrensen har dock inte resulterat i någon 

ökning av spelarbasen som stadigt minskat de senaste åren, 

från 87 procent av den vuxna befolkningen 2004 till 83 pro

cent 2008. Att spelmarknaden ändå visat tillväxt under 

samma tid beror på att spelarna ökat sina insatser. 

Den totala spelmarknaden – både de reglerade spelbola

gen och de utländska nätbolagen – hade 2008 nettospel

intäkter på cirka 18 500 miljoner kronor (cirka 17 200 miljo

ner kronor 2007), varav de utländska nätbolagens del 

beräknas av Svenska Spel till cirka 1 900 miljoner kronor.

Den reglerade delen står för 16 608 miljoner kronor  

(15 759) av denna nettomarknad, varav Svenska Spel (exklu

sive BingoLive i bingohallar) står för 9 743 miljoner kronor  

(9 598), ATG för 3 544 miljoner kronor (3 521) och folkrörel

serna (inklusive BingoLive i bingohallar) för 3 113 miljoner 

kronor	(2	432).	(Källa:	Lotteriinspektionen)

Av den totala spelmarknadens nettospelintäkter på cirka 

18 500 miljoner kronor har de utländska nätbolagen en 

nettomarknadsandel på cirka 10 procent (9). Svenska Spel 

53 procent (56), ATG 19 procent (21) och folkrörelserna  

17 procent (13) via Folkspel (främst Bingolotto), bingo och 

Svenska Postkodlotteriet. Resterande andel står restaurang

kasino för.

Nettospelmarknaden på internet beräknas ha ökat under 

2008 med 17 procent till cirka 4 000 miljoner kronor, varav 

svenskaspel.se står för 1 255 miljoner kronor (1 181), som 

motsvarar en nettomarknadsandel på 31 procent (35).

Tillväxten för poker har avmattats. De spelkategorier som 

visar den största tillväxten på internet är bingospel och 

kasinospel – spelformer som betraktas som mer riskabla ur 

spelberoendesynvinkel. Eftersom kasinospel på internet 

enbart erbjuds av utländska aktörer är det svårt att fastslå 

hur omfattande det är. Även bingo på internet visar fortsatt 

stark tillväxt och ett 30tal spelbolag är idag verksamma på 

den svenska bingomarknaden på internet. Svenska Post

kodlotteriet har en kraftig ökning av antalet lottprenume

ranter och är därmed den spelform som haft störst tillväxt 

under 2008. De flesta övriga spelformer har antingen ökat 

en aning, stagnerat eller i vissa fall minskat jämfört med 

föregående år. Svenska Spel har valt att satsa mer resurser 

på att marknadsföra Spela lagomkonceptet i kampanjer, på 

att införa fler verktyg och hjälpmedel som hjälper kunderna 

att ha kontroll över sitt spelande, och på att förbättra 

befintliga spelansvarsfunktioner.

EU-kommissionen synar regelverken

Inom EU ifrågasätts de nationella spelregleringarna. I vissa 

länder, till exempel Frankrike och Italien, har regelverken 

för de statliga spelbolagen fått anpassas efter det att EG

domstolen i förhandsavgörande till nationella domstolar 

prövat om nationella regler är förenliga med gemenskaps

rättens regler om etableringsfrihet och rätten att tillhanda

hålla tjänster.

EUkommissionen har hävdat att den svenska lotteri

lagen, och flera andra medlemsländers lagstiftning, utgör 

en olaglig inskränkning av rörelsefriheten inom unionen. De 

fördragsbrottsärenden (det vill säga misstänkta brott mot 

Romfördraget) som kommissionen inlett mot Sverige berör 

värdeautomater, sportspel och nätpoker. Om den svenska 

regeringens svar till kommissionen inte godtas kan ären

dena hamna i EGdomstolen. Vilka konsekvenser det skulle 

få för den svenska spelmarknaden är i dagsläget omöjligt 

att säga.   
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Fakta om den reglerade svenska spelmarknaden

Restaurangkasino, 1%

Svenska Spel (inkl. Casino Cosmopol och Poker), 59%

Folkspels lotterier (inkl. Bingolotto), 3%

Bingo, 3%

Övriga Folkrörelselotterier (inkl. Sv. Postkodlotteriet), 13% 

ATG, 21%

Den reglerade svenska nettospelmarknaden 2008

Svenska Spel, 53%

ATG, 19%

Folkrörelsernas spel och lotterier, 17%

Den totala nettospelmarknaden i Sverige 2008

Utländska internetbolag, 10%

Restaurangkasino, 1%
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Källa:	Grafen	bygger	på	Svenska	Spels	och	ATG:s	faktiska	nettospelintäkter	
samt uppskattning av övriga bolags nettospelintäkter. Uppskattningen av 
övriga bolag bygger främst på kontinuerliga marknadsundersökningar som 
genomförs av Svenska Spel. 

Den reglerade svenska nettospelmarknaden

nettospelintäkter, MSEk 2008 2007 2006 2005 2004

ATG 3 544 3 521 3 376 3 310 3 263

Svenska Spel inkl 
Casino Cosmopol 3 9 743 9 598 8 957 8 522 8 762

Summa 13 287 13 119 12 333 11 832 12 025

Folkrörelsernas spel och lotterier

Folkspels lotterier     536 649 729 783 1 047

   därav Bingolotto 398 546 615 700 900

Bingo 407 425 430 489 589

Rikslotterier (inkl.  
Sv. Postkodlotteriet) 2 124 1 310 822 576 546

Lokala lotterier 45 47 59 54 52

Regionala lotterier 1 1 2 2 2

Summa 3 113 2 432 2 042 1 904 2 236

Restaurangkasino 4 208 208 279 328 381

Totalt 16 608 15 759 14 654 14 064 14 642

3. Från och med år 2006 ingår pokerraken.  Nettospelintäkterna av bingospelet ingår inte, 
utan redovisas istället under Folkrörelsernas spel och lotterier.

4. Svarsfrekvensen bland tillfrågade restaurangkasinoanordnare är låg vilket gör att tillförlitlig
heten i uppgifterna om restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer.

Källa:	Lotteriinspektionen.	2008	års	värden	är	preliminära	eller	uppskattade.

Källa:	Preliminär	statistik	från	Lotteriinspektionen	avseende	år	2008.

De största spelen i Sverige 1

Bruttospelintäkter, MSEk 2008 2007 2006 2005 2004

Vegas 7 371 7 093 6 811 6 830 7 270

V75 4 258 4 292 4 141 4 115 4 156

 Triss 3 291 3 308 3 147 3 093 3 246

Oddset 2 944 2 440 2 112 1 924 1 990

 Lotto 2 658 2 532 2 350 2 255 2 104

Dagens Dubbel 1 913 1 988 1 911 1 988 1 986

Vinnare, Plats          1 630 1 673 1 562 1 671 1 585

Sv. Postkodlotteriet 1 601 1 129 307

 Keno 1 403 1 337 1 322 1 221 1 155

Bingo 1 402 1 466 1 503 1 665 1 960

Casino Cosmopol 2 1 224 1 153 1 002 922 853

V65 1 172 1 186 1 185 1 311 1 325

V64 875 826 824 110

Tvilling 790 619 401 187 162

Joker 771 728 691 681 634

 Stryktipset 712 794 790 862 931

Bingolotto 675 924 1 064 1 257 1 637

Restaurangkasinospel 538 532 646 759 1 165

Miljonlotteriet 492 444 428 398 381

Kombilotteriet 400 354 338 331 324

 Poker på svenskaspel.se 372 385 206

Nätbingo, Pick’n’click 371 364 300 189 109

Trio 365 347 369 442 525

1. Bruttospelintäkter per spelform       
2. Nettospelintäkter, dvs efter utbetalda vinster, redovisas

Källa:	Preliminär	statistik	från	Lotteriinspektionen	samt	Svenska	Spels	 
uppskattning av de utländska internetbolagens nettospelintäkter.
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Verksamheten 

styrs av uppdraget

venska Spel är ett aktiebolag med staten som 

enda ägare. Huvudman är Finansdepartementet, 

som 2008 formulerat Svenska Spels uppdrag.

Uppdraget betonar ansvar och försiktighet

Uppdragets ordalydelse (se sidan 1) är densamma som tidi

gare med ett undantag. Ett tillägg har gjorts där Svenska 

Spel åläggs en försiktighetsprincip när det gäller nya spel 

och nya marknader. Det innebär att Svenska Spel ska, vid 

introduktion av nya spel eller inträde på nya marknader, 

utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka risk för negativa sociala konsekvenser 

för konsumenterna och samhället.

i Svenska Spels uppdrag från ägaren har spelansvaret fått ytterligare tyngd 
i och med att bolaget numera ska anta en försiktighetsprincip. 

S Uppdraget ligger till grund för Svenska Spels vision, mål 

och för de tre övergripande strategierna: Spelarnas första val, 

Ansvar före vinst och Hållbar utveckling och intressentdialog.   

Gemensamma värderingar ska råda

Ett effektivt värdegrundsarbete lägger grunden för före

tagskulturen. I medarbetarnas möten med spelare och 

andra intressenter får varumärket innehåll. Därför är det  

viktigt att var och en på företaget förstår och uppträder i 

enlighet med de värderingar som gäller för organisationen. 

Samspelet mellan varumärkesarbetet och värderingsarbetet 

är viktigt, det får inte handla om två skilda processer.

Spelmarknaden har förändrats väsentligt på senare år 

och även Svenska Spels uppdrag har till viss del fått ett för

ändrat innehåll. Detta, tillsammans med det läge som före

taget har på marknaden, gör att det just nu är särskilt lämp

ligt att se över värdegrunden.

Det är nu Svenska Spel ska säkerställa att alla medarbetare 

har en gemensam bild av vad företaget står för idag och vad 

det bör stå för i framtiden. I början av 2008 initierade koncern

ledningen därför ett projekt för att se till att den rådande före

tagskulturen och värdegrunden samspelar. 

För närvarande är hela koncernen involverad i en under

sökning som visar på medarbetarnas inställning till värde

grunden och hur den fungerar för individen i det dagliga 

arbetet. Resultatet ska bli ett tydligt styrinstrument för chef

erna och ett hjälpmedel för att sprida förståelse för upp  

draget inom hela koncernen.  

Värdegrund  
och kultur 
Värdegrundsarbetet har inletts med en under
sökning bland alla anställda för att kunna jämföra 
nuvarande företagskultur med önskad kultur.  
Engagemanget	har	varit	mycket	stort	med	över	 
70	procent	deltagande.	
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Affärsidé
Att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel 
med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

Vision
Vi ska på ett ansvarsfullt sätt skapa de mest attraktiva spelen,  
till glädje för spelarna och till nytta för samhället.

Värdegrund
Engagemang	–	Affärsmässighet	–	Ansvar	–	Lyhördhet
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Svenska Spels strategier visar på vikten av att möta kundernas efterfrågan med ett väl integrerat 
spelansvarsinnehåll och ett ansvarstagande i övrigt i balans med den kommersiella inriktningen.
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ot bakgrund av det justerade uppdrag som 

ägarna lämnade över på årsstämman 2008 

har en översyn av bolagets långsiktiga mål

sättning, strategier och organisation gjorts.

Långsiktiga mål i ”längsta uppgifter”

Alla på Svenska Spel arbetar efter ”längsta uppgifter” base

rade på uppdraget. De längsta uppgifterna är koncernens 

långsiktiga målsättningar med syfte att styra arbetet i 

samma riktning. För koncernen i sin helhet har styrelsen 

beslutat om en längsta uppgift med ett tioårsperspektiv:

Svenska Spel ska om tio år, oaktat regleringsform, fort

farande vara ett trovärdigt, ansvarsfullt, säkert och effektivt 

spelbolag med en marknadsandel av det totala netto

spelandet i Sverige som inte är lägre än 50 procent och där

med klara av att bibehålla samma vinstnivå som för 2007.

Detta uppnås genom att:

•	 	Erbjuda	en	överlägsen	service	och	spelupplevelse	i	alla	

våra affärer där spelarens möjligheter till spelansvar är en 

naturlig del av upplevelsen.

•	 	Utveckla	konkurrenskraftiga	och	efterfrågade	produkter	

och distributionsformer med spelansvar och spelsäkerhet 

som en integrerad del.

•	 	Bedriva	en	innovativ,	världsledande	spelansvarsutveckling	

i balans med övrig utveckling.

•	 Vara	marknadsledande	när	det	gäller	säker	spelhantering.

•	 	Stärka	varumärket	så	att	det	förmedlar	bolagets	framträ

dande position inom spelansvar och samhällsnytta.

•	 Stärka	kundrelationerna	och	det	intellektuella	kapitalet.

i de långsiktiga mål och strategier som styr Svenska Spels verksamhet eftersträvas 
största möjliga balans mellan spelansvar och affärsmässighet. 

M

Mål och strategier

Svenska Spels strategier

Svenska Spel har tre övergripande strategier, som utgår från 

uppdraget: Spelarnas första val, Ansvar före vinst, Hållbar 

utveckling och intressentdialog.

Dessa övergripande strategier visar på vikten av att möta 

spelarnas efterfrågan med ett väl integrerat spelansvars

innehåll och ett ansvarstagande i övrigt i balans med den 

kommersiella inriktningen. Den kommersiella inriktningen 

ska alltid stämmas av med det ansvarstagande som ägarna 

ger uttryck för i uppdraget till Svenska Spel.

Spelarnas första val 

Svenska Spel verkar på en kommersiell marknad med kon

kurrens från dels andra reglerade aktörer, dels utländska 

aktörer som erbjuder spel på den svenska marknaden. 

Svenska Spel måste säkerställa att spelaren erbjuds pro

dukter, service och spelupplevelser samt en trygghet som 

gör att Svenska Spel betraktas som ett spelbolag med ett 

attraktivt utbud och därmed även fortsatt har en framträ

dande roll på den svenska spelmarknaden. På så sätt ska 

Svenska Spels åtgärder inom området spelansvar utgöra en 

kommersiell framgångsfaktor. 

Som spelmarknaden ser ut idag är det en komplicerad 

balansgång att lyckas bedriva ett effektivt spelansvar, kana

lisera spelandet till Svenska Spels säkrare miljö och att 

behålla	marknadsandelarna.	Kraven	är	höga	på	bolagets	

förmåga att fatta kloka, omdömesgilla och väl avvägda 

beslut som tar hänsyn till alla faktorer som kan ha påverkan 

på företagets konkurrenskraft. Att klara av denna balans

gång är avgörande för trovärdigheten.

>>
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Affärsområden nära ledningen
För att få en tydlig närvaro av affärerna i koncernledningen har den tidigare divisions
nivån tagits bort och i stället bildades fyra stora affärsområden. den nya organisationen 
trädde i kraft den 1 december 2008.

oncernen Svenska Spels organisation bestod 

tidigare av två divisioner med underliggande 

affärsområden samt ett antal staber. 

Från den 1 december 2008 gäller en ny orga

nisationsstruktur. Divisionsnivån togs bort för att möjlig

göra större närhet mellan affärsområdena och ledningen. 

Fyra affärsområden, vars chefer ingår i koncernledningen, 

har skapat bättre förutsättningar för en effektiv styrning av 

affärsverksamheten.

De fyra affärsområdena är Restaurangspel & Bingohallar, 

Kasino,	Ombud	och	Internet.	

Det tidigare affärsområdet Bingohallar är numera ett  

försäljningsområde inom affärsområde Restaurangspel & 

Bingohallar.

k

Det är därför också avgörande att Svenska Spel har en 

kommersiell strategi och att denna är kopplad till ägarens 

uppdrag och den tioårsuppgift som bolaget har formulerat 

utifrån uppdraget. Strategin innebär att Svenska Spel ska 

framstå som det mest attraktiva alternativet för spelarna. 

Ambitionen är att behålla marknadspositionen genom att 

vara spelarnas första val.

Ansvar före vinst 

En balans mellan ansvar och vinst eftersträvas i allt kom

mersiellt arbete på Svenska Spel. När en prioritering måste 

göras går ansvar före vinst, vilket i första hand är kopplat  

till spelutveckling och marknadsföring. Ur ett strategiskt 

perspektiv betyder det att Svenska Spel inte ska leda 

utvecklingen av nya spelformer som riskerar att öka 

problem spelandet. Däremot ska bolaget erbjuda ett mer  

trovärdigt alternativ om någon annan aktör på marknaden 

utvecklat en sådan spelform och den anses få genomslag  

på spelmarknaden. Svenska Spel är restriktiva med reklam 

för Vegas, kasinospel och nätpoker. En ny produkt ska alltid 

genomgå en utvärdering av eventuella risker kopplade till 

produkten innan den utvecklas.

Hållbar utveckling och intressentdialog

Svenska Spel ska bidra till en långsiktigt hållbar samhälls

utveckling genom att bedriva en verksamhet som levererar 

betydande överskott till samhällsnyttiga ändamål, samtidigt 

som de risker som verksamheten för med sig hanteras i 

syfte att minimera negativa effekter för samhället och 

enskilda individer.

I hållbarhetsredovisningen på sidorna 29–62 finns all 

väsentlig information om de praktiska resultaten av strate

gierna och Svenska Spels arbete med spelansvar, hållbar 

samhällsutveckling, intressentdialogen, miljö, säkerhet och 

medarbetare.  
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VD

Staber
• Ekonomi & Koncernstöd
• Kommunikation & Samhälle
• IT
• Juridik
• Personal

Affärsområde 
Restaurangspel 

& Bingohallar

21%

Affärsområde 
Kasino

12%

Affärsområde
Internet 

13%

Affärsområde 
Ombud

54%

Ny organisation från 1 december 2008

Affärsområde Ombud består av tre försäljningsområden, 

Butik, Förening och Prenumeration, samt en avdelning, 

Marknad och Produktstrategi, med ansvar för marknads

föring och produktutveckling.

Utvecklingen och den operativa verksamheten för Spel

kortet, som tidigare var separata, har slagits samman till en 

avdelning under affärsområde Internet.

Flera förändringar på ledningsnivå

Vid bolagsstämman i april 2008 tillträdde Margareta  

Winberg som ny styrelseordförande för Svenska Spel. I maj 

avgick	VD	Jesper	Kärrbrink	varefter	Anders	Hägg	fungerat	

som tillförordnad VD och koncernchef parallellt med sin 

ordinarie tjänst som ekonomidirektör.

Rekryteringen av en ny VD för Svenska Spel har pågått 

under året. I december 2008 utsågs Meta Persdotter till VD 

och tillträdde den 1 februari 2009.  

Diagrammen	anger	affärsområdenas	del	av	Svenska	Spels	totala	nettospelintäkter.
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venska Spels bruttospelintäkter 2008 slutade på 

22 559 miljoner kronor (21 499), en ökning med 

4,9 procent. Nettospelintäkterna, det vill säga 

bruttospelintäkterna minus utbetalda vinster, 

ökade till 9 804 miljoner kronor (9 598) eller 2,1 procent.  

Att den procentuella nettoökningen är mindre än brutto

ökningen beror på att den totala återbetalningen till spe

larna har ökat.

Överskottet till staten, idrotten och folkrörelserna

År 2008 blev Svenska Spelkoncernens vinst 5 108 miljoner 

kronor (5 247). Överskottet går oavkortat tillbaka till det 

svenska samhället, närmare bestämt till folk och idrotts

rörelsernas lokala barn och ungdomsverksamhet samt 

statskassan. En del av intäkterna från Penninglotten avsätts 

för kulturändamål.

Svenska Spel förknippas ofta med idrotten, dels på grund 

av de välkända sportspelen dels på grund av den omfat

tande sponsringen av idrott. Att idrottsrörelsen får en så 

betydande del av sin försörjning från Svenska Spels över

skott är inte lika känt för allmänheten.

Vinnarna delade på 12,8 miljarder

Cirka 83 procent av den vuxna svenska befolkningen spelar 

någon gång under ett år. 73 procent är kunder till Svenska 

Spel. För de flesta är spelandet ett nöje, en liten extra spän

ning och en stunds underhållande förströelse i vardagen. 

Ofta är spel också något som man ägnar sig åt tillsammans 

Överskottet används till  
samhällsnyttig verksamhet
Svenska Spels uppdrag är att erbjuda svenska folket säkra, trygga och underhållande 
spel. En positiv konsekvens av detta är att ett betydande ekonomiskt överskott skapas  
– pengar som används till att stärka såväl föreningslivets barn och ungdomsverksam
het som statskassan.

S
med vänner och bekanta, med den gemensamma drömmen 

om att en liten insats ska ge mångdubbelt tillbaka i vinst.

Under 2008 betalade Svenska Spel (exklusive Casino 

 Cosmopol) ut vinster till ett värde av 12 754 150 393 kronor 

(11 900 925 064). Av dessa uppgick 308 vinster (292) till en 

miljon kronor eller mer. Årets högsta vinst utföll i maj då en 

vinnare från Saltsjö baden vann den så kallade Drömvinsten 

– sju rätt på Lotto och två rätt på Joker på samma kvitto – 

och kunde kvittera ut 134 703 155 kronor.

 

Svenska Spel syns i hela landet

Svenska Spel har ombud och affärspartners spridda över 

hela landet, där de intäkter och den kundtillströmning 

spelandet genererar ofta är mycket betydande för verk

samheten. Svenska Spel lägger stor vikt vid att utveckla 

sam arbetet och dialogen med ombud och affärspartners. 

Svenska Spels närvaro i de drygt 9 000 butikerna, restau

rangerna och bingohallarna, gör verksamheten synlig  

över hela landet.

Hjärnforskning får stöd

Svenska Spels närvaro i samhället märks också på andra  

vis. I september 2008 påbörjades ett samarbete med Hjärn

fonden, som i fem års tid erhåller 5 miljoner kronor per år 

som hjälp att finansiera viktig grundforskning om hjärnans 

beroendesjukdomar. Syftet är att öka förståelsen för hur 

beroendesjukdom uppstår och hur den ska kunna före

byggas och behandlas.  
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Svenska	Spels	vinst	2008	uppgick	till	5	108	
miljoner	kronor	(5	247),	en	minskning	på	
2,6	procent.	Detta	överskott	fördelas	 
mellan folk och idrottsrörelsernas lokala 
barn och ungdomsverksamhet, kultur
ändamål samt statskassan. Riksidrotts
förbundet	erhöll	totalt	1	338	miljoner	 
kronor	(1	394),	Ungdomsstyrelsen	182	
miljoner	kronor	(196),	för	kulturella	ända
mål	öronmärktes	217	000	kronor	(311	000)	
och	resterande	del,	3	587	miljoner	kronor	
(3	657)	gick	till	statskassan.

Fördelning av överskottet 2004–2008
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venska Spel har sedan tre år, utifrån en tydlig stra

tegi, arbetat med att skapa en positiv laddning av 

varumärket. Svenska Spels vinnarsymbol finns 

sedan 2006 som en integrerad del av bolagets 

produktlogotyper, med effekten att kännedomen kring att 

det är Svenska Spels produkter ökat markant. Resultatet har 

också blivit att Svenska Spel i ökad omfattning blivit en 

garant för spelen och att den positiva uppfattningen om 

Svenska Spel ökat hos allmänheten. Idag säger sig 59 pro

cent av alla svenskar vara positiva eller mycket positiva till 

Svenska Spel. Endast 9 procent är negativa.

Den enskilt viktigaste byggstenen i arbetet är det före

byggande arbetet med att förhindra att människor hamnar 

i ett osunt spelbeteende, det vi kallar för spelansvar. Detta 

arbete genomsyrar hela bolagets verksamhet. Målet är att 

majoriteten av folket ska associera Svenska Spel med ett 

bolag som har en större omtanke om spelaren än något 

annat bolag. Arbetet med spelansvar har rönt internationell 

uppmärksamhet och Svenska Spels kunskaper efterfrågas 

av spelbolag i flera länder.  

Etisk marknadsföring av spel och Spela lagom

Att vara spelarnas första val är en av bolagets huvudstrate

gier. En av framgångsfaktorerna för att lyckas med detta är 

att ha en attraktiv men balanserad marknadsföring. För att 

upprätthålla marknadsledarskapet och hävda sig i konkur

rensen marknadsför därför Svenska Spel sina produkter. Nät

poker, kasinon och Vegas marknadsförs restriktivt. Under 

2008 har bolaget balanserat produkternas marknadsföring 

med marknadsföring om bolagets spelansvar. Under upp

maningen ”Spela lagom” har information om vikten av att 

sätta tydliga gränser för spelandet nått svenskarna genom 

tv, tidningar och internet. Svenska Spels marknadsföring ska 

alltid följa bolagets etiska riktlinjer, som är betydligt striktare 

Varumärket stärks av spelansvaret
Svenska Spels varumärke är en av bolagets viktigaste tillgångar. varumärkets laddning 
skapas genom spelglädjen i produkterna, tryggheten och omtanken i vårt spelansvar 
och partnerskapet med idrotten. 

S
än vad lagen kräver. En granskning av tonalitet och innehåll i 

marknadsföringen görs alltid för att säkerställa att den lever 

upp till den kvalitet och de värden Svenska Spel vill stå för. 

Sveriges Reklamförbund utser varje år de bästa reklamkam

panjerna i landet. En av Oddsets reklamfilmer, ”The Stick”, 

vann under året det mest prestigefyllda priset, Guldägget,  

i kategorin reklamfilm. 

Svenska Spel och partnerskapet med idrotten

Kopplingen	till	idrotten	är	oerhört	viktig	för	Svenska	Spels	

varumärke och för bolagets sportspel, vars popularitet grun

dar sig på intressanta spelobjekt och svenska idrottsfram

gångar. Genom Svenska Spels miljardåterbäring till barn 

och ungdomsverksamheterna i landets föreningar har 

bolaget en unik position. Utöver detta är Svenska Spel dess

utom huvudsponsor till fem idrotter: Fotboll, ishockey, 

handboll, bandy och innebandy. Under 2007 och 2008 har 

avtalsperioden för samtliga avtal förlängts. Svenska Spels 

sponsorskap av svensk fotboll är bolaget största samarbets

avtal. I det nya avtalet ingår en särskild satsning på svensk 

damfotboll. Svenska Spel fördubblar ersättningen till dam

fotbollen och en stor mängd nya värden skapas för båda 

parter. Andra centrala frågor i avtalen är till exempel arena

spel samt ett ökat fokus på Fair Play. 

Vilken idrott vill vi ha?

I december 2008 tecknades ett samarbetsavtal mellan 

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet värt 60 miljoner kro

nor över tre år. Pengarna ska användas till en särskild elitsats

ning samt ett visions och värdegrundsprojekt kallat ”Värl

dens bästa idrott”. Målet är att stärka idrottens position och 

det goda idrotten för med sig i samhället. Det handlar om 

att skapa sunda värderingar på gräsrotsnivå med fokus på 

glädje, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel.  
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venska Spel ska fortsätta att utveckla, lansera och 

marknadsföra konkurrenskraftiga spel, som konsu

menterna efterfrågar och som samtidigt tillgodo

ser de högt ställda krav på spelansvar som ligger  

i Svenska Spels uppdrag. Omfattningen av produktutveck

lingen är avhängig av hur den framtida spelmarknaden och 

konkurrenssituationen ser ut. I produktutvecklingen tilläm

par Svenska Spel försiktighet genom att alltid överväga om 

produkten medför risk för negativa sociala konsekvenser för 

konsumenterna. Om risk bedöms föreligga värderas vilket 

handlingsalternativ som finns till att fortsatt utveckla och 

lansera den tänkta produkten. Ibland anlitas externa exper

ter för att göra denna bedömning. 

Över tiden – beroende av hur spelmarknaden utvecklas 

– kan bolaget också komma att behöva höja nivån på åter

betalningen på vissa spelformer för att utgöra ett trovärdigt 

alternativ till andra spelbolag.

Internationella samarbeten

Att skapa internationella spelsamarbeten mellan olika regle

rade spelbolag är en stark trend för tillfället, men inget nytt 

för Svenska Spel. Nummerspelet Viking Lotto är sedan 

många år ett samarbete mellan spelbolag i Sverige, Norge, 

Finland, Danmark, Island och Estland. I Stryktipspoolen 

ingår förutom svenska spelare även danska och isländska. 

Detsamma gäller för ATG som har en betydande intäkt från 

internationella spel. Det mest kända spelsamarbetet i 

Europa är Euromillions (ett gemensamt Lotto i Storbritan

nien, Frankrike, Spanien och Portugal).

 

Internationellt prisat know-how

Svenska Spel har ett gott renommé utanför landets gränser. 

Av World Lottery Association – en sammanslutning av cirka 

130 spelbolag från 76 länder – har Svenska Spel prisbelönats 

Varierat och rikstäckande produktutbud
Svenska Spel erbjuder ett tjugotal olika spelformer och har ett distributionsnät  
som täcker hela landet.

S inom områdena spelansvar samt ombuds och restauratörs

utbildning i spelansvar 2008. Casino Cosmopol har genom 

sitt målmedvetna arbete med spelansvar under 2008 blivit 

ett av de kasinon som nominerats till utnämningen ”Socially 

Responsible Casino Operator of the Year” av International 

Gaming Awards. Bolagets kunskaper om spel i allmänhet 

och spelansvar i synnerhet är följaktligen efterfrågade. 

Svenska Spel kan sälja både knowhow och rättigheter, till 

exempel verktyget Spelkoll, inom uppdragets ramar.  

Vad säger  
våra kunder?
43	procent	av	cirka	640	tillfrågade	kunder	tycker	att	
det är mycket bra att svenskaspel.se har infört vecko
budget, 10 procent tycker att det är dåligt eller 
mycket dåligt.

Källa:	Kundundersökning	gjord	på	svenskaspel.se	 
av	Svenska	Spel	2008

>>
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Vem spelar?
Sportspel och Vegas har de senaste fem åren fått en 
allt	äldre	spelarbas.	Lotter	och	nummerspel	har	legat	
stabilare även om trenden pekar åt en äldre spelarbas 
även	här.	Yngre	spelare	hittas	framför	allt	bland	de	
snabba internetspelen.

Källa:	Marknadsundersökning	gjord	av	Svenska	Spel	2008

För bingospel i största allmänhet har intresset de senaste 

åren flyttat till internet, medan allt färre spelar på den tradi

tionella bingon i hallar.

Sveriges del av nettospelintäkterna på Viking Lotto har 

minskat de senaste åren, en trend som fortsatte 2008.

Triss är den ojämförligt största lotten

För produktgruppen Lotter – med giganten Triss som 

flaggskepp – noteras en minskning av nettospelintäkterna 

till 1 963 miljoner kronor (2 008). Triss noterar en liten 

ökning under 2008 medan Penning, Tia, SkrapSpel och 

Diamantfeber visar minskad försäljning. Den nya lotten 

Lucky Star har ännu inte fått något riktigt fotfäste efter 

introduktionen.

Sportspelen satsade på fotbollsEM

Trots stora evenemang som fotbollsEM och sommarOS 

minskade nettospelintäkterna för sportspelen till 1 419 mil

joner kronor (1 449).

På det största sportspelet, Oddset, har livespelet haft en 

positiv utveckling liksom spelformerna Mixen och Matchen. 

Oddset totalt och den största spelformen, Lången, upp

visar kraftigt ökade bruttospelintäkter, medan nettospel

intäkterna minskade på grund av höga återbetalningar av 

vinster. Oddset Direkt är en paketering med snabbspel på 

de mest aktuella spelobjekten på Lången, Matchen och 

Bomben som introducerades i samband med fotbollsEM. 

Speltypen Oddset Scorecast var också en nyhet sommaren 

2008.

Förra årets nyhet på tipsen var Topptipset. Spelet har  

blivit uppskattat av tipparna och har under 2008 inbringat 

en dryg miljon kronor netto per vecka. Det räcker dock  

inte för att kompensera nedgångarna för Stryktipset,  

Europatipset och Måltipset, som gör att fotbollstipsen 

minskar totalt. Under 2008 infördes olika insatsalternativ  

på Stryktipset och Xperten (slumpvalsgenererat tips) på 

Topptipset. 

Mer spelansvar än produktnytt 2008

Under 2008 har den enda nya produkten från Svenska Spel 

varit en lott: Lucky Star. Fokus har istället legat på arbetet 

med spelansvar och förbättringar av vissa tjänster som hör 

ihop med säkerhet och spelansvar: fler provköp och kon

troller av åldersgränser hos ombud och affärspartners, verk

tyget Spelkoll, åldersverifiering på Vegas, nya Spelkortet, 

förstärkt säkerhet på kasinona, veckobudget för alla spelare 

på svenskaspel.se med mera. Under 2008 fick dessutom 

svenskaspel.se en ny design.

Bred spelportfölj

Svenska Spel har ett brett utbud av spel. Spelformerna 

delas in i produktgrupperna Nummerspel, Lotter, Sportspel, 

Restaurangspel	(Vegas),	Kasinospel	och	Poker	på	internet.

de stora nummerspelen ökar

Av Svenska Spels sammanlagda nettospelintäkter på 9 804 

miljoner kronor (9 598) står nummerspelen för den största 

delen, 2 815 miljoner kronor (2 671).

Lotto och Joker har haft en positiv utveckling under 

2008. Under året har ett samarbete med Ica resulterat i att 

Lotto	och	Joker	numera	säljs	i	butikernas	kassalinjer.	Keno	

ökar också efter att i januari utökats med vinstnivåerna 

Keno	1	och	11,	på	vilken	man	kan	vinna	upp	till	15	miljoner.	

I	oktober	lanserades	den	nya	paketeringen	Keno	Special.	
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    Forskare övertygad

Exakt så här mycket 
 är lagom:

Sverige har miljoner olika lagom. I alla fall enligt Mark Griffi  ths, en av världens ledande spel-
forskare som slår fast att vårt ursvenska begrepp är både fågel, fi sk och mittemellan. Helt 
beroende på vem du är.  
 Översatt till spel om pengar lyder hans råd: klarar du av att spela för så mycket som du 
tänkt dig från början – ja då spelar du precis lagom. Kärnan i hans resonemang är att egna 
gränser är de enda vi riktigt respekterar, medan rebellen i oss gör allt för att bryta gränser 
som andra bestämt. 
 På Svenska Spel nickar vi instämmande och utvecklar ständigt nya, frivilliga verktyg i 
hans anda. Som hjälper dig att hålla den gräns du satt upp på din nivå. 
 En säkerhetsrefl ex som 98% av våra spelare har i ryggmärgen. Men som andra, djupt 
inne i spelet, har svårt att aktivera vilket kan kräva en påminnelse ibland.
 Så att spelet förblir ett nöje och glaset inte svämmar över. 
 Du vet väl förresten att vi kraftsamlat all vår kunskap och alla våra hjälpverktyg på ett 
och samma ställe? På en sajt som maximerar tryggheten för dig som nöjesspelar och gör 
livet enklare för dig i riskzonen.  
 Välkommen dygnet runt till spelalagom.se

G
A

R
B

E
R

G
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Visste du att?
Svenska Spels marknadsföring ska alltid 
följa de egna etiska riktlinjerna, som är 
betydligt striktare än marknads förings
lagen.	Under	2008	har	flera	kampanjer	
med Spela lagominformation gått i tv 
och press. 

vegas är det största enskilda spelet

Svenska Spel har monopol på de spelformer som ansvariga 

politiker har bedömt innebär störst risk att leda till problem, 

det vill säga värdeautomater och kasinospel. Svenska Spels 

Vegas är sålunda de enda automatspel som får finnas i  

Sverige undantaget dem som finns på Svenska Spels  

kasinon.

Nettospelintäkterna på värdeautomaterna Vegas uppgår 

2008 till 2 011 miljoner kronor (1 932). Det gör Vegas till spel

marknadens största enskilda spelform trots en omfattande 

konkurrens från illegala spelautomater. Insatser och vinster 

på Vegas är begränsade. Man kan satsa 1–5 kronor per spel 

och en enskild vinst är maximerad till 500 kronor.

Bland kasinospelen är automatspelen populärast

Svenska Spel har monopol även på kasinoverksamheten  

i Sverige. På Casino Cosmopol – i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Sundsvall – erbjuds kasinospel med internatio

nella regler: Roulette, kortspel och tärningsspel samt auto

matspel. De totala nettospelintäkterna 2008 uppgick till  

1 224 miljoner kronor (1 153). De populäraste spelen är 

automatspelen, som står för cirka 60 procent av de totala 

intäkterna.

pokern fortsatt populär

Både	svenskaspel.se	och	kasinona	erbjuder	pokerspel.	Kasi

nona har anordnat flera välbesökta större pokerturneringar 

under 2008 och intresset för att spela poker på kasinona 

ökar fortfarande. De fyra senaste årens pokerboom på 

internet har avstannat, men spelet är fortsatt det populä

raste på svenskaspel.se trots en liten minskning av netto

spelintäkterna till 372 miljoner kronor (385).

Affärs- och försäljningsområdena ger heltäckning

Svenska Spel tar emot de spelande kunderna via olika 

affärsområden:	Restaurangspel	&	Bingohallar,	Kasino,	

Ombud (försäljningsområdena Butik, Förening och 

Pre numeration) och Internet. I butiker och restauranger 

möter kunderna Svenska Spel via ombud och affärspartners. 

I de övriga säljkanalerna sker kontakten direkt med bolaget 

utan mellanhänder. Sammantaget har Svenska Spel en riks

täckande service – även i glesbygd.

Svenska Spel har högt ställda krav på spelansvar hos 

ombud och affärspartners. Utförlig information om arbetet 

med ålderskontroll, riskhantering och säkerhet finns i håll

barhetsredovisningen på sidorna 29–62.

Restauranger har enbart vegas

Svenska Spel samarbetar med 2 229 (2 249) restauranger 

och bingohallar (inklusive de sju BingoLivehallar som drivs 

av Svenska Spel) som tillhandahåller värdeautomatspelet 
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Företagsgemensamt 

Spelkort
Spelkortet är en viktig del av Svenska Spels varumärke.  
visionen är att på sikt kunna erbjuda ett kort som 
omfattar Svenska Spels totala utbud av spel. 

Spelkortet ska då kunna användas vid spel på alla 
Svenska Spels spelformer och i alla distributions
kanaler, där det är tekniskt möjligt eller där regelver
ket	tillåter	det.	Till	ett	sådant	företagsövergripande	kundkort	
vill Svenska Spel knyta ett gemensamt spelansvarsprogram med 
enhetliga budskap till kunderna oberoende av vad eller var de 
spelar.

nytt Spelkort tar över
Ett	stort	utvecklingsprogram	arbetar	långsiktigt	med	att	för
bereda	införandet	av	Spelkortet	i	alla	kanaler.	Ett	första	steg	 
togs	i	slutet	av	oktober	2008	då	ett	nytt	kort	skickades	ut	till	 
de	1	124	853	befintliga	spelkortskunderna.	Det	nya	Spelkortet	 
ersätter	stegvis	det	gamla	under	2009.

Spelkortet är personligt och ansökan om kortet kan göras på 
svenskaspel.se och hos ombuden. 

Spelkortet	är	gratis	och	för	att	få	det	måste	man	ha	fyllt	18	år	
och vara folkbokförd i Sverige.

vinstbevakning ingår
En	stor	fördel	med	Spelkortet	är	att	kunden	inte	missar	någon	
vinst ifall man av någon anledning inte kan uppvisa spelkvittot. 
Den högsta enskilda vinst som ”räddades” av Spelkortet under 
2008	var	på	920	603	kronor.	Med	Spelkortet	kan	man	också	ta	del	
av resultatbevakning, erbjudanden, tävlingar och andra förmåner.

Ett måste på svenskaspel.se
Spelkortet är obligatoriskt vid spel på svenskaspel.se och mobil
telefon.	På	så	sätt	ger	Spelkortet	kunderna	tillgång	till	Svenska	
Spels verktyg som hjälper dem att ha koll på sitt spelande, framför 
allt	Spelkoll	på	svenskaspel.se.	I	butikerna	måste	singlar	och	dubb
lar	på	Oddset	registreras	med	Spelkortet;	för	övrigt	spel	är	det	val
fritt	om	man	vill	använda	det.	Nästan	60	procent	av	försäljningen	i	
butiker kommer från kunder som registrerat sina spel med Spel
kortet.

Idag	går	Spelkortet	inte	att	använda	vid	köp	av	lotter	via	andra	
kanaler än svenskaspel.se. Det gäller inte heller när man spelar på 
Vegasautomaterna eller på kasinona. Så länge Svenska Spels 
bingohallar är i drift kan Spelkortet erhållas även där och är obli
gatoriskt vid spel på bingoterminaler.

Utveckling antal spelkorts-
registrerade kunder

04 05 06 07 08
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försäljning

04 05 06 07 08

60 

45 

30 

15
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försäljning i butik
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Vegas. I dessa lokaler finns 6 818 Vegasautomater (7 014) 

utställda. Åldersgränsen för att spela på Vegas är 18 år.  

Nettospelintäkterna uppgick 2008 till 2 011 miljoner kronor 

(1 932), cirka 21 procent av Svenska Spels totala nettospel

intäkter på 9 804 miljoner kronor (9 598).

Svenska Spel är restriktiva med att marknadsföra Vegas, 

de flesta satsningar som görs är föranledda av extra omfat

tande skyddshänsyn för att undvika uppkomst av problem

spelande. Åldersverifiering införs successivt på alla automa

ter. Dessutom sker olika typer av ålderskontroller regel

bundet. Svenska Spels affärspartners uppmärksammas på 

spelansvaret via utbildning, information och påminnande 

kampanjer. 

Sju BingoLivehallar 2008

I Sverige finns det cirka 90 bingohallar runt om i landet där 

överskottet går direkt till det lokala föreningslivet. Under 

2008 drevs sju av dem av Svenska Spel under namnet Bingo

Live med Länsstyrelsen som tillståndsgivare. Cirka 90 pro

cent av överskottet går direkt till de föreningsallianser som  

är knutna till var och en av hallarna. Nettospelintäkterna för 

bingospelet uppgick 2008 till 33 miljoner kronor (4). 

De sju bingohallarna fanns vid årsskiftet 2008/2009 på 

Fridhemsplan och Hötorget i Stockholm, i Sundbyberg,  

Skärholmen, Högdalen, Jönköping och Borås. De erbjuder 

ut  över tre olika typer av bingospel även kafé och samman

lagt 35 Vegasautomater. Åldersgräns är 18 år. I december 

2008 beslutade Svenska Spel att under 2009 avveckla denna 

verksamhet och inleda ett arbete med att finna andra aktörer 

som är villiga att driva hallarna vidare för idrottens räkning.

kasinona lockar till fler besök

Under 2008 ökade besöken till de fyra kasinona – i Stock

holm, Göteborg, Malmö och Sundsvall – till 1 189 800  

(1 153 661). Nettospelintäkterna landade på 1 224 miljoner 

kronor (1 153), vilket utgör cirka 12 procent av Svenska Spels 

totala nettospelintäkter.
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Nivån på spelansvaret och säkerheten på kasinona är hög. 

I syfte att ge gästerna värdskap och spelansvar i världs klass 

genomförs olika utbildningssatsningar för all personal. Spel

ansvarsinformation och klockor visas i det nya multimedia

systemet. Ett förbättrat säkerhetssystem har installerats och 

ett utbetalningssystem med vinstkvitton har ersatt bruket 

av mynt i spelautomaterna. Casino Cosmopol har en ålders

gräns på 20 år, tillämpar en striktare alkoholpolicy än restau

ranger i allmänhet och tillhandahåller internationella kasino

spel under trygga och kontrollerade former.

Butikerna står för merparten

Svenska Spel har 6 811 ombud (6 385) – butikskedjor, livs

medelsaffärer, varuhus, spelbutiker etc. De står för 5 235  

miljoner kronor (5 307) eller 53 procent av Svenska Spels 

sammanlagda nettospelintäkter. Nettospelintäkterna för för

säljningsområde Butik har således minskat med 1,4 procent, 

främst på grund av tapp för lotter och Stryktipset samt höga 

återbetalningar på Oddset, medan Butiks brutto spelintäkter 

på 11 235 miljoner kronor (10 984) uppvisar en ökning på 

2,1 procent. 

2 801 butiker (2 865) har merparten av Svenska Spels 

sportspel, nummerspel och lotter i sitt sortiment. Av dessa 

ligger 871 butiker i glesbygd eller på mindre orter. På dem 

har Svenska Spel lägre lönsamhetskrav än på de andra 

ombuden. 

3 855 (3 520) ombud har enbart lotter. Därutöver finns 

numera även 155 kassaspelsombud, det vill säga butiker 

som säljer Stor och Liten Lotto i kassalinjen (Ica, Pressbyrån, 

7Eleven). 89 procent av Svenska Spels kunder väljer att 

spela i butikerna.

2007 startade butikskedjan Reitan Servicehandel i Sverige 

försäljning av Lotto och Joker i kassalinjen på Press byrån 

och 7Eleven. Under 2008 har Svenska Spel inlett ett lik

nande samarbete med Ica. Det har resulterat i att butiks

kunderna kan köpa snabbspel på Lotto och Joker i butiker

nas kassalinjer och därmed få chans att vinna den så kallade 

Drömvinsten, som utfaller vid sju rätt på Lotto plus vinst på 

Joker på samma kvitto.

Kraven	på	spelansvar	är	hårda	och	satsningarna	på	

utbildning av ombuden är omfattande. 2008 utnämndes 

Svenska Spel av World Lottery Association (WLA) till bästa 

spelbolaget gällande spelansvarsutbildning för ombud. 

Butikerna har en åldersgräns på 18 år för alla sina spelformer 

utom lotterna. Spel på singlar och dubblar på Oddset 

måste	registreras	med	Spelkort.	Kontroll	av	att	ombuden	

följer bestämmelserna för legitimationskontroll sker via  

anonyma provköp som utförs av extern leverantör. Vid  

upprepat slarv med ålderskontroll, kreditspel, innehav av 

illegala spelmaskiner eller annan form av avtalsbrott vidtas 

sanktioner. Det kan handla om en tillfällig avstängning  

av spelandet hos ombudet och i allvarliga fall uppsägning 

av avtalet. 2008 stängdes 39 ombud tillfälligt av på grund 

av bristande ålderskontroll och 31 ombud förlorade sitt 

ombudskap hos Svenska Spel på grund av allvarliga avtals

brott, varav 25 på grund av att de hade illegala spelauto

mater i lokalen. 

>>

Att spela i butik 
är vanligast 
Det	gör	89	procent	av	spelarna,	medan	11	procent	
spelar	på	internet.	Även	bland	internetspelare	
dominerar	butiken	som	spelplats,	men	alltfler	väljer	
internet.

Källa:	Marknadsundersökning	gjord	av	Svenska	Spel	2008
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Svenska Spels spelformer,  
nettospelintäkter och försäljningskanaler

nettospelintäkter

MSEk 2008 2007 Restauranger etc Bingohallar kasinon 
Butiks
ombud

ideella  
föreningar internet 

Sportspel

Oddset 705 715  

Stryktipset1 394 441  

Europatipset1 139 147  

Måltipset 121 134

Topptipset 60 12  

nummerspel

Lotto 1 463 1 393

Keno	 631 590  

Joker 456 437  

Viking Lotto 46 49  

BingoLive på internet och Pick ’n’ Click 186 183

Limbo — 15

BingoLive i bingohallar 33 4  

Lotter

Triss 1 681 1 672  

Tia 119  144   

SkrapSpel 111 131

Penninglotten 12 13

Övriga lotter 40 48   

värdeautomater

Vegas 2 011 1 932   

kasinospel 1 224 1 153

poker

Poker på internet 372 385

Livepoker 2

Totalt 9 804 9 598

1. Inklusive Dubbelvinsten
2.	Ingår	i	Kasinospel
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Lotter via föreningar och prenumeration ökar

Under 2008 har försäljningsområdena Förening och Prenu

meration etablerat sig och vid årsskiftet hade antalet ideella 

föreningar som säljer Svenska Spels lotter ökat till 2 401 

stycken (1 524) och nettospelintäkterna via föreningarna 

slutade på 37 miljoner kronor. Vid årsskiftet fanns det  

44 054 prenumeranter som får sina Trisslotter regelbundet 

hemskickade med posten. Nettospelintäkterna uppgick till  

9 miljoner kronor.

nydesignat svenskaspel.se med spelbudget

Svenska Spels egen butik på internet, svenskaspel.se, för

bättrade spelupplevelsen med en nydesignad och mera 

lättnavigerad internetsajt 2008. En nyhet är den obligato

riska veckobudgeten som innebär att spelaren själv bestäm

mer hur mycket han eller hon maximalt vill överföra till sitt 

spelkonto per vecka. Veckobudgeten gäller för samtliga nät

spel vilket gör det lättare för spelarna att hålla koll på att 

spelandet inte överskrider det man tänkt sig i förväg.

Internet erbjuder i stort samma spel som ombudens 

butiker. Därutöver finns några spelformer som är särskilt 

anpassade för den speciella miljö som internet är: Poker, 

BingoLive och Pick’n’Click. Pokern är den största spelformen 

på svenskaspel.se. 2008 har en utredning om Svenska Spels 

nätpoker (SOU 2008:36) genomförts på uppdrag av Finans

departementet. Utredningen kom fram till att ”… – mot 

bakgrund av de erfarenheter som gjorts i utredningsarbetet 

– att Svenska Spel i alla delar helt klart har följt villkoren i till

ståndet och villkor som meddelats med stöd av tillståndet.”  

Satsningarna på en god, intressant service under fotbolls

EM var omfattande med bland annat uppskattade och ini

tierade webbtvsändningar från turneringen.

2008 ökade nettospelintäkterna via internet till 1 255 mil

joner kronor (1 181). Därmed står svenskaspel.se för cirka 13 

procent av Svenska Spels nettospelintäkter 2008. Av svensk

arnas nettospel på internet har svenskaspel.se en marknads

andel på 31 procent (35).  

Galorna mixar 
nytta med nöje
Det pågår ett ständigt arbete med att stärka banden med 
ombud	och	affärspartners	och	att	etablera	olika	mötes
platser. De största och festligaste är Svenska Spels årliga 
”Oscarsgalor”:	Ombudsgalan	och	Vegasgalan.

ombudsgalan fyller 10
Sedan	1998	har	Svenska	Spel	arrangerat	den	årliga	Ombuds
galan.	Under	två	intensiva	dagar	möter	företaget	flera	
hundra ombud, som vunnit sina biljetter i sälj och marknads
föringstävlingar.	Vissa	av	dem	har	valts	ut	av	affärs	området	
Ombud	som	landets	bästa	i	åtta	kategorier.

Ombudsgalan	är	ett	stort	arrangemang	som	för	det	mesta	
hållits	i	Globen	i	Stockholm.	I	utställningslokalen	visar	olika	
avdelningar på Svenska Spel upp sin verksamhet och presen
terar nyheter för ombuden. Där ges tillfälle att föra en dialog 
med ombuden, utbyta synpunkter och få gehör för goda 
idéer.	Panel	debatter	och	informations	och	frågestunder	ger	
ombuden en unik chans att framföra sina åsikter direkt till 
Svenska Spels koncernledning.

Vid	arrangemanget	utses	även	Årets	Ombud,	Årets	Klätt
rare,	Årets	Nummerspelsombud,	Årets	Tävlingsombud,	
Årets	Sportspelsombud,	Årets	Idéombud,	Årets	Lottombud	
och Årets Rookie.

vegas har egen gala
Med	Ombudsgalan	som	förebild	arrangerar	affärsområdet	
Restaurangspel	&	Bingohallar	sin	årliga	gala	för	Vegasaffärs
partners som utmärkt sig under året. Den första Vegasgalan 
var	år	2001.	Den	senaste	hölls	på	Berns	i	Stockholm.	Här	pre
mieras de bästa i fem olika kategorier, bland annat Årets 
Spelansvarige.  

Mehmet	Kara	från	Haga	Restaurang	i	Stockholm	
utnämndes	till	Årets	Vegas	Spelansvarige	2008.
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Hållbar utveckling 

för Svenska Spel 

venska Spel har även ambitionen att minska verk

samhetens miljöpåverkan samt utveckla värde

grundsarbetet. En viktig del av arbetet som ligger 

till grund för Svenska Spels hållbarhetsredovisning 

2008, är den intressentanalys som genomfördes under 

 hösten för att ge en uppdaterad bild över vad Svenska 

Spels externa intressenter anser om företaget ur perspekti

vet samhällsansvar.  

För Svenska Spel är långsiktigt hållbar utveckling, att i alla 

lägen balansera den affärsdrivande verksamheten med 

samhällsansvaret. Detta görs genom att fokusera på fem 

strategiskt viktiga områden:

•	 Ekonomiskt	ansvar

•	 	Socialt	ansvar

•	 	Etik	och	säkerhet

•	 	Medarbetare

•	 	Miljö

Under 2008 har Svenska Spel arbetat med att integrera 

ansvarsfrågorna	i	hela	verksamheten.	Målet	är	att	leverera	

ett betydande överskott till samhällsnyttiga ändamål, sam

tidigt som de negativa sociala konsekvenser som kan upp

stå i samband med spelverksamhet ska minimeras. En för

siktighetsprincip vad gäller etablering av nya spel och 

marknader har antagits. De kommersiella delarna i företa

gets övergripande mål har kompletterats med delar som 

Svenska Spels uppdrag från regeringen pekar med tydlighet ut samhällsansvaret som 
det överordnade syftet med verksamheten. Hållbar utveckling för Svenska Spel handlar 
därför om att tillhandahålla spel på ett socialt ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. 

S betonar att spelansvaret och spelsäkerheten tydligare ska 

integreras i verksamheten. Den kommersiella satsningen 

ska alltid vara i balans med Svenska Spels ansvarstagande, 

vilket betyder att i de fall där bolaget måste prioritera 

någotdera går ansvar före vinst.

Från och med 2009 kommer spelansvaret att vara en 

obligatorisk del i produktutvecklingsprocessen. Genom att 

utveckla nya spelansvarsverktyg samt kvalitetssäkra utbild

ningen av personal och samarbetspartners, i kombination 

med tydliga mål och effektutvärderingar, ska Svenska Spel 

öka trovärdigheten i sitt agerande vad gäller samhälls

ansvaret.  

WLA Award

I samband med World Lottery Associations 
kongress på Rhodos i oktober 2008, utsågs 
Svenska Spel till det främsta spelbolaget inom 
området ansvarsfullt spelande. ”WLA Award 
for Responsible Gaming Excellence” delades ut 
för första gången till det bolag bland organisa-
tionens medlemmar som anses stå för ”best 
practice” inom området ansvarsfullt spelande. 
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Prestation

I den intressentanalys som Svenska Spel lät genomföra hösten 2008 och som utfördes av Intellectual Capital, framkom att intressenterna  
  var eniga om att förväntningarna är högt ställda på Svenska Spel framför allt vad gäller samhällsansvar och affärsetiskt ansvar.

För Svenska Spel är det viktigt med en effektiv intressent

dialog som bygger på ömsesidig respekt och förståelse för  

bolagets huvudintressenter; ägare, kunder, medarbetare, 

ombud och affärspartners, leverantörer, myndigheter, 

intresseorganisationer, konkurrenter och det lokala samhäl

let. Genom nya former för dialog vill Svenska Spel skapa en 

möjlighet att förstå intressenternas behov och möta deras 

förväntningar och eventuella oro. Ett exempel på dialog är 

den intressentanalys som genomfördes under hösten 2008 

och redovisas på sidorna 36–37. Ytterligare exempel på dia

log är de återkommande frukostmöten med riksdagsleda

möter som arrangeras i syfte att berätta om Svenska Spels 

verksamhet, men framför allt att ge tillfälle till frågor och 

diskussion kring aktuella ansvarsfrågor. Ett stort fokus har 

lagts på spelansvar och säkerhetsfrågor vid dessa möten.

Svenska och internationella riktlinjer

Svenska Spel är anslutet till World Lottery Associa-
tion Responsible Gaming Framework, European 
Lottery Responsible Gaming Code, medlem av 
Spelmark nadens etiska råd SPER samt en del av 
forumet Oberoende Spelsamverkan OSS. 

Se mer information på svenskaspel.se under  
Om Svenska Spel och Svenska Spel i samhället.

Bolagets avdelning CSR (Corporate Social Responsibility) 

& Public Affairs, som ingår i koncernstab Kommunikation  

& Samhälle, har ansvaret för att utveckla övergripande  

policyer, strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäl

ler etik och ansvarsfrågor. CSRavdelningen har även det 

 övergripande ansvaret för den årliga hållbarhets

redovisningen.    

Intervjupersonerna fick bedöma sina förväntningar på Svenska 
Spel utifrån en åttagradig skala, där 1 är obefintliga förvänt-
ningar och 8 är extremt höga förväntningar.

I intervjuerna fick respondenterna bedöma Svenska Spels  
prestation vad gäller att ta sitt ansvar inom respektive område 
på en skala från 1 till 8, där 1 är inte alls och 8 är helt optimalt.
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Övergripande strategier
I samband med bolagsstämman 2008 gjorde ägaren ett  

tillägg till Svenska Spels uppdrag, vilket innebar att ”Svenska 

Spel ska anta en försiktighetsprincip när det gäller nya spel 

och nya marknader”. Svenska Spels koncernledning genom

förde då ett grundläggande arbete med anledning av det 

reviderade uppdraget för företaget. 

En genomgående analys och tolkning av uppdraget 

genomfördes.

Syftet var att tolkningen skulle tjäna som vägledning för 

den interna styrningen. Koncernledningens tolkning av 

ägarens uppdrag redovisades för styrelsen i slutet av maj 

2008. Efter ingående diskussioner ställde sig styrelsen 

bakom de tolkningar som presenterades.

Styrelsebeslutet resulterade i en revidering av Svenska 

Spels långsiktiga målsättning genom att de kommersiella 

delarna i målet kompletterades med tydlig betoning på att 

spelansvaret och spelsäkerheten mycket tydligare ska inte

greras i Svenska Spels långa och korta mål.  

Gemensamma värderingar
Interna gemensamma värderingar är en förutsättning för 

Svenska Spels ansvars och hållbarhetsarbete. Därför har ett 

grundläggande värderingsarbete påbörjats under 2008. 

Arbetet kommer att fortsätta under 2009 där syftet är att 

tydliggöra och förankra gemensamma värderingar inom 

Svenska Spel. 

Grunden för ansvarsarbetet är Svenska Spels etikpolicy 

som sammanfattar Svenska Spels övergripande riktlinjer för 

ett ansvarsfullt agerande såväl internt som externt. Svenska 

Spels ansvar gäller även i de miljöer där företaget verkar, 

gentemot anställda, affärspartners och ombud samt sam

hället i allmänhet. Etikpolicyn grundar sig på FN:s Global 

Compacts principer som omfattar mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållanden, affärsetik och miljö.

Den kommersiella satsningen ska alltid vara i balans med 
Svenska Spels ansvarstagande.

 De allmänna principerna i etikpolicyn understryker målet 

att vara ledande på spelansvar genom att leva upp till 

World Lottery Associations Responsible Gaming Framework 

och European Lotteries Responsible Gaming Code. Etikpoli

cyn fastslår även att penningtvätt och annan brottslig verk

samhet ska motverkas, samt vikten av att Svenska Spels 

verksamhet bedrivs med hög integritet och moral. 

 Etikpolicyn fastställdes under 2008 av styrelsen. Arbetet 

med att integrera Svenska Spels värderingar och leva upp 

till policyn har påbörjats. Stor vikt kommer att läggas på det 

värderingsdrivna arbetet under 2009.  
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”Svenska Spels engagemang  
behövs inom spelindustrin” 
säger Mike Randall, ordförande i World Lottery Associations Awards

– Min filosofi är enkel. ett äkta engagemang 
för Corporate Social responsibility är egent
ligen bara ett uttryck för sunda och goda 
affärer. lär känna marknaden, dina kunder 
och övriga intressenter. ta reda på vilka för
väntningar de har och anpassa verksamheten  
därefter. 

Orden är Mike Randalls. Mike Randall var ord-
förande i den oberoende jury som på Rhodos  
i oktober 2008 utsåg Svenska Spel som mot-
tagare av World Lottery Associations Award 
for Responsible Gaming Excellence.

varför är det viktigt för spelbranschen att 
jobba med CSr?
– Därför att konsumenterna kräver det. De har 
på senare år blivit alltmer medvetna om de 
risk er och de baksidor som finns med i stort 
sett alla typer av verksamheter idag. Det hand-
lar inte bara om olje-, skogs- och textilindustrin. 
Även spelindustrin förväntas arbeta proaktivt 
för att motverka de risker och problem som 
finns med spelande och verksamheten i övrigt.

varför har just spelkunderna blivit mer  
medvetna nu?
– Internet har flyttat konsumentmakten ut till 
kunderna själva. De behöver inte vända sig till 
företagen eller läsa tidningarna för att bilda 
sig en uppfattning om industrin eller om vissa 
produkter. De kan fråga andra konsumenter 
med några tangenttryck. De påverkas främst 
av andra konsumenters åsikter och av diskus-
sioner om rättvisa, etik och hållbarhet inom 
andra branscher. Till slut börjar de undra hur 
det är ställt med detta inom spelbranschen.

– När det gäller spelproblematiken specifikt 
så har utbudet blivit så mycket större, dels 
genom flera aktörer men också eftersom spel 
säljs över nätet sedan några år tillbaka. Till-
gängligheten är omedelbar idag, målgruppen 
har breddats och fler yngre konsumenter har 
börjat spela. Det har också satt fokus på risk-
erna med spel. 

varför fick just Svenska Spel Wlas pris för 
responsible gaming excellence?
– Först och främst – de företag som deltog i 
tävlingen var alla bland de bästa i världen 
inom spelansvar. Vi skalade ner alla presenta-
tioner i kategorier som till exempel Player 
Awareness, Management, Marketing och 
Retailer and Employer Training med mera. När 
vi därefter jämförde bolagen med varandra så 
såg vi ganska snart att Svenska Spel har ett väl-
digt, väldigt starkt program för spelansvar när 
det gäller bland annat verktyg, teknik, utbild-
ning etc. Men det finns även tydliga policyer, 
riktlinjer, mål och visioner för spelansvaret. 
Svenska Spel representerar ett ledarskap och 
ett engagemang för spelansvar som vi behö-
ver inom den här industrin.

– Svenska Spel har lyckats stå emot konkur-
rensen på den svenska marknaden. Ni till och 
med slår den oreglerade industrin på deras 
egen hemmaplan där allting bara handlar om 
att sälja. Men ni kan samtidigt erbjuda ett spel-
ansvar i absolut världsklass.  

Hur ska Svenska Spel kunna hålla sig  
kvar på toppen?
– Det gäller att förekomma lagstiftningen. 
Lyssna på omvärlden, hör vad era kunder och 
samarbetspartners ställer för krav på er och 
lägg ribban över det politiska obligatoriet för 
statliga bolag. Ingen låter sig imponeras av att 
Svenska Spel ”uppfyller kraven”. Sikta på att 
överträffa era kunders förväntningar och krav. 
Då kommer ni inte bara att uppfattas som ett 
företag som tar ansvar utan också snabbt 
märka att det ger affärsmässiga fördelar och 
ekonomisk framgång.

Mike Randall är idag kommunikationskonsult 
med egen byrå. Han är radiojournalist i botten 
men har under det senaste decenniet engagerat 
sig särskilt CSR-frågor, dels inom energibran-
schen men också rollen som Vice President of 
Social Responsibility and Communi  cations på 
Atlantic Lottery Corporation (ALC) i Kanada.

”Svenska Spel har ett väldigt,  
väldigt starkt program för spel
ansvar när det gäller bland  
annat verktyg, teknik, utbild
ning etc. Men det finns även tyd
liga policyer, riktlinjer, mål och  
visioner för spelansvaret.”



34   SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008

HÅllBarHetSredoviSning 

Exempel på  
spelansvarsåtgärder 2008

2008

En omogen hjärna har svårare att bedöma risker. Vilket gör barn orädda inför branta cykelstup 
och regnvåta studsmattor – och direkt olämpliga när det gäller folknöjet spel om pengar. 
Känd forskning på området bedömer att unga löper 2-4 gånger större risk att få problem med 

sitt spelande jämfört med vuxna. De saknar helt enkelt för-
mågan att skilja på slump, chans och sannolikhet. Vilket 

gör dem väldigt sårbara när puls och insatser stiger. 
Inte konstigt alltså, att vi är kinkiga med ålderskollen i 
våra spelmiljöer – ombud, kasinon och restauranger. 
På svenskaspel.se kan spelet inte ens påbörjas förrän 
vi stämt av din identitet och myndiga ålder mot folk-
bokföringsregistret. 

Att vissa nekade 17-åringar kallar oss glädjedödare tar 
vi gärna, så länge vi hjälper Sverige och kanske någon du 

känner att spela mer lagom. 
Vill du bli klokare på våra åldersgränser? Eller läsa om vårt lång-

siktiga stöd till Hjärnfonden som ska lära oss mer om hjärnans 
belöningssystem? Välkommen till spelalagom.se 

Vårt ”beslutsfattarcentrum” i pannloben 
utvecklas ända upp i vuxen ålder.  Men 
när är det moget för spel om pengar?  

Års 152x200_SpelaLagom_Einstein.indd   1 09-01-27   09.44.20

Januari
Svenska Spels nya skärpta  
marknadsföringsregler tas i bruk.

Februari
Åldersverifiering på Vegas-
automater testas.

April
Regeringens utredning av Svenska Spels 
nätpoker presenteras. Den visar att 
Svenska Spel i alla delar helt klart har följt 
tillståndet och att endast en mindre 
andel av Svenska Spels poker spelare får 
problem med sitt spelande.

Maj
Utrullning av åldersverifiering i Vegas-
automaterna startar. 

April
Svenska Spel inleder en omfat-
tande reklamkampanj i tv och 
dagspress för Spela lagom. 

Maj
Beslut om att omfördela delar 
av marknads föringsbudgeten 
från säljande produktreklam till 
marknadsföring av Spela 
lagom/spelansvar. 

Juni
Affärsområdet Restaurangspel tar ett 
stort grepp om sitt arbete med ålders-
kontrollerna. Med sin nya ålderskampanj 
vill man säkerställa att det inte före-
kommer minderårigt spelande på Vegas. 
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Oktober 
Svenska Spel vinner World 
Lottery Associations pris för 
bästa spelansvar inom WLA 
samt bästa utbildning för 
ombud och affärspartners.

Oktober
Spelkoll utvärderas. 

December
Spelkoll 2.0 lanseras där även pokern 
finns med.  ”Stödkontakten” lanseras. 
Nya Spela lagom-kampanjen på tv  
– fokus på 18-årsgränsen. 

November
Casino Cosmopol är en av de nominerade 
till priset ”Most socially responsible 
gaming company of the year”.

Oktober
En ny omgång av spelansvarskampanjen 
Spela lagom rullar igång med reklam-
filmer i tv, annonser i dagstidningar och 
en genomgripande innehållsuppdatering 
av sajten spelalagom.se. 

September
Svenska Spel och Hjärnfonden ingår ett 
avtal som under de kommande fem 
åren innebär att Svenska Spel med 25 
miljoner kronor finansierar viktig grund-
forskning kring beroendesjukdomar. 

September
Uppföljaren till spelansvarsverktygen 
för pokern lanseras – en veckobudget 
för allt spel på svenskaspel.se och i 
mobilen. Veckobudgeten innebär att 
kunden själv måste sätta en gräns för 
hur mycket pengar han eller hon vill föra 
över till sitt spelkonto varje vecka. 

Juni
Test av verktyget GAM-GaRD som utvärde-
rar ett spels egenskaper utifrån ett stort 
antal parametrar; snabbhet, skicklighets-
moment, med flera. Verktyget är ännu  
outvecklat och Svenska Spel medverkar i 
utvecklingen av GAM-GaRD
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Intressentanalysen  
2005 påbörjades en interaktion med Svenska Spels intressenter utifrån ett CSrpers pek tiv, 
med syfte att klargöra vilka behov och förväntningar som existerade i och kring företaget. 
allt eftersom samhällsdebatten om företagets ansvarstagande intensifieras, har behovet 
av att få en bättre förståelse för alla intressenters syn på dessa frågor ökat. 

En viktig del av arbetet som ligger till grund för Svenska 

Spels hållbarhetsredovisning 2008, är intressentanalysen 

som genomfördes under hösten 2008 för att ge en upp

daterad bild över vad Svenska Spels externa intressenter 

anser om företaget ur perspektivet samhällsansvar. Intervju

personerna bedömde hur väl man anser Svenska Spel pre

sterar vad gäller ansvar, hur starka utvecklingsansträng

ningar som görs, samt vilka risker och förväntningar som 

man anser är kopplat till detta arbete. 

Sammanfattningen av vad som framkommit vid intervjuer med de externa intressenterna:

Behov
Samhälle
�•�Stöd�till�idrott
•�Spelansvar
•�Samverkan� 
  och dialog

Miljö
•�I�nivå�med�övriga

Bolagsstyrning/ 
Affärsetik
•�Inga�övertramp

Varför viktigt?
�•�Trovärdighet
•�Anseende
•�Goda�relationer

Nyckeltal
Kontinuerlig  
intressentdialog 
med kvantifier -
bara mått

Hot
�•�Negativ�opinion
•��Försämrat� 

anseende
•��Hårdare� 

restriktioner

Aktiviteter
Samhälle
�•��Balanserad� 

och konsekvent 
kommunikation

•��Aktiv�i�samhälls
debatten

•��Drivande�i�sam
verkans projekt

Miljö
•��Kommunicera� 

det som görs

Bolagsstyrning/ 
Affärsetik
•��Göra�information�

mer lättillgänglig

Sammanfattning
Enligt Svenska Spels externa intressenter bör  
prioriteringen för före tagets  ansträngningar  
inom CSR vara:

1. Samhällsansvar
2. Affärsetiskt ansvar
3. Miljöansvar

Utmaningar
•�Trovärdighet�kring�spelansvar
•�Samverkan,�för�en�bredare�acceptans
•��Kommunikation�som�är�balanserad� 

och konsekvent

Samhällsansvar

Hur företaget tar ett ansvar för eventuella negativa effekter 

som vissa produkter har på samhället. Spelansvar är en vik

tig del av detta.

Affärsetiskt ansvar

Hur bolaget styrs och drivs utifrån etiska och moraliska 

aspekter.  

Miljöansvar  

Hur företaget inom ramen för den affärsmässiga verksam

heten säkerställer minsta möjliga miljöpåverkan. 



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008   37

• Borgerliga alliansen
• Socialdemokraterna

• Lotteriinspektionen
• Folkhälsoinstitutet

• RF 
• All Fair
• PRO
• Spelberoendes förening
• Svenska Fotbollförbundet
• Ungdomsförbund
• Socialdepartementet
• Kulturdepartementet
• Maria Ungdom
• KFUK-KFUM
• Syrianska Föreningen

• Gotlands kommun
• Sundbybergs kommun
• Sundsvalls kommun
• Lokala idrottsförbund

• Spelombud
• Krögare
• Lokala föreningar

• Camelot Group 
• Danske Spiel
• IOGT-NTO/
   Miljonlotteriet 
• Folkspel

 • Utbildningsanordnare
 • Reklambyråer
 • Kommunikationskonsulter 
• Säkerhetsföretag 
• Mediarådgivare
• Mediaföretag 
• Undersökningsföretag

Svenska Spel

Kunder

Medarbetare

ÄgareMyndigheter

Leverantörer
/Samarbets-

partners

Intresse-
organisationer

Lokala 
samhället

Ombud
/Affärs-

partners

Konkurrenter
/Aktörer i 

branschen

Svenska Spels intressenter

På uppdrag av Svenska Spels avdelning CSR & Public Affairs 

genomförde Intellectual Capital Sweden AB under augusti–

oktober 2008 djupintervjuer med flera av Svenska Spels 

externa intressenter. 

Följande externa intressenter finns representerade i 

intressentanalysen (exklusive kunder och medarbetare):

 

Hela analysen med fördjupad information finns på svenskaspel.se under Om Svenska Spel och Svenska Spel i samhället.
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Ekonomiskt ansvar 

Strategi 

”Svenska Spels kommersiella satsning ska alltid vara i balans 

med	vårt	ansvarstagande.	Med	målet	att	vara	ett	långsiktigt	

hållbart företag, strävar vi efter att vara spelarnas första val 

samtidigt som vi sätter ansvar före vinst”. 

Ansvar före vinst utgör basen i allt kommersiellt arbete 

på Svenska Spel och är i första hand kopplat till spelutveck

ling och marknadsföring. 

Det betyder att:

•	 	Produkter	som	anses	som	aggressiva	marknadsförs	 

restriktivt, (till exempel nätpoker och Vegas).

•	 	Svenska	Spel	inte	ska	leda	utvecklingen	av	nya	spelformer	

som riskerar att öka problemspelandet.

•	 	Om	spelmarknaden	efterfrågar	vissa	spelformer,	utveckla	

dessa med ett väl utbyggt och integrerat spelansvar.

•	 	Nya	produkter	alltid	ska	genomgå	utvärdering	av	eventu

ella risker kopplade till produkten innan den utvecklas.

Aktiviteter och Resultat

veckobudget

Svenska Spel har under 2008 infört obligatorisk veckobud

get för samtliga spel på internet samt spelande på mobil. 

Veckobudgeten betyder att kunderna själva måste sätta en 

budget med vilken summa som kan överföras till spelkontot. 

När Svenska Spel utvärderade veckobudgeten visade det 

sig att kunderna spelar för mindre pengar än innan vecko

budgeten infördes, men de stannar ändå kvar som kunder 

på Svenska Spels internetspel. En utvärdering kring de för

sta veckorna pekade inledningsvis på ett tapp på 3 miljoner 

kronor netto i snitt. Någon ytterligare utvärdering har inte 

genomförts.

Forskning – Hjärnfonden

Spelansvarsarbetet ska utgå från kunskap. Vård och 

behandling av beroendesjukdomar kostar samhället 

stora summor varje år.  Hjärnfonden och Svenska Spel 

inledde av den anledningen ett nytt samarbete under 

2008. Svenska Spel har förbundit sig att under de kom

mande fem åren betala ut totalt 25 miljoner kronor för  

att genom Hjärnfonden finansiera viktig grundforskning 

rörande beroendesjukdomar och hjärnans belönings

system. De långsiktiga målen för samarbetet är att öka  

förståelsen för hur beroendesjukdom uppstår, hur individer 

som löper ökad risk för spelberoende ska kunna identifieras 

och hur beroendesjukdomar ska kunna förebyggas och 

behandlas.

pokerutredningen

I regeringens utvärdering av Svenska Spels poker på inter

net, som presenterades under våren 2008, framkommer 

tydligt att Svenska Spels spelansvarsåtgärder har effekt.  

Det tyder på att andelen spelare med riskabla eller proble

matiska spelvanor är betydligt färre hos dem som enbart 

spelar hos Svenska Spel. Andelen spelare med ”grövre”  

problem, det vill säga de med problematiska spelvanor, är 

störst hos dem som enbart spelar hos övriga bolag som 

befinner sig utanför det svenska regelverket.

Utredningen konstaterar att kunderna är positivt inställda 

till Svenska Spels spelansvarsåtgärder. Åtta av tio spelare 

tycker det är bra att man måste sätta beloppsgränser när 

man spelar på Svenska Spels nätpoker. Sju av tio tycker det 

är positivt att man måste sätta tidsgränser för sitt spelande. 

den kommersiella satsningen ska vara i balans med Svenska Spels ansvarstagande, 
vilket betyder att i de fall där bolaget måste prioritera någotdera, går ansvar före vinst.
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Svenska Spel har i alla delar följt villkoren i regeringens 

tillstånd och ligger i helt rätt linje vad gäller spelansvar.

I pokerutredningen föreslogs att Svenska Spel bland 

annat ska erbjuda spelaren ett instrument som ger spelaren 

information om den individuella ackumulerade vinst och 

förlustställningen räknat i kronor och minuter. Vidare ska 

Svenska Spel på sin pokersajt informera om att poker är ett 

spel med inslag av slump och skicklighet, att det inte är 

 tillåtet att låna ut Spelkortet till minderåriga samt att spel 

om pengar på internet kan innebära risker för ungdomar 

och unga vuxna. Dessa funktioner var färdigutvecklade 

under slutet av 2008 och kommer att lanseras under första 

kvartalet 2009.

Utredningen har också förslag på ytterligare ansvars

verktyg – Svenska Spel anser att förslagen är mycket bra 

och kommer också att införa de nya verktygen under året.

allsvensk mätning 2008

Den ”Allsvenska mätningen” genomförs årligen där man 

mäter hur Svenska Spel uppfattas bland den allsvenska fot

bollspubliken. Kommunikationen på arenorna har innehållit 

varumärkesannonser, jingle om Svenska Spels överskott 

samt information på storbildsskärmar. Resultatet är bättre 

än under 2007. 

•		Svenska	Spel	har	en	stark	position	gentemot	konkurren

terna. Svenska Spels lojalitet i målgruppen ligger på 

mycket höga 49 procent.

•		69	procent	anser	att	”Svenska	Spel	ger	mycket	pengar	till	

svensk idrott”, jämfört med 61 procent 2007.

•		51	procent	anser	att	”Svenska	Spel	har	den	svenska	spel

marknadens bästa spelansvar” jämfört med 46 procent 

2007.

•		62	procent	anser	att	”Svenska	Spel	är	ett	modernt	företag”,	

jämfört med 56 procent 2007.

 

 

Det saknas i stor utsträckning kunskaper om de problem och de 
samhällsekonomiska kostnader som spel för med sig. Därför har 
Svenska Spel, i brist på annat material, på egen hand gjort beräk-
ningar av de externa effekter som spel i Sverige för med sig, den 
samhällsekonomiska utredningen ”Spelets pris”.

Beräkningarna bygger både på metoder utformade vid inter-
nationella studier och på förhållandevis ålderdomliga data. Vi 
uppmanar därför forskare och utredare att snarast ta vid där 
Svenska Spel stannat och öka kunskapen om spelets samhälls-
ekonomiska konsekvenser.

I undersökningen har Svenska Spel gjort beräkningar av både 
direkta kostnader som spelande för med sig och de indirekta följ-
der som spelandet åstadkommer. Osäkerheten är stor om alla 
effekter går att beräkna. Utredningen kan ses som en första 
svensk analys. Den visar att de samhällsekonomiska kostnaderna 
för spel på den svenska spelmarknaden uppgår till mellan 2,3 och 
4,5 miljarder kronor. Kring dessa siffror finns dock en stor osäker-
het. De största kostnaderna uppkommer därför att problemspe-
lare i större utsträckning än andra drabbas av depression och 
arbetslöshet. 

Det skulle vara förhållandevis enkelt att öka spelintäkterna  
men också företagets vinster genom att till exempel tillåta mer 
aggressivt spelande. Svenska Spels egna insatser för att kontrol-
lera spelandets omfattning är ägnade att begränsa antalet  
problemspelare. Genom att spelare frivilligt sätter upp tids- och 
beloppsgränser för sitt spelande minskar visserligen företagets 
spelintäkter och vinst, men leder också till att Svenska Spel tar 
ansvar för de negativa effekter som spelandet medför.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har under genomförandet av utredningen 
löpande lämnat konstruktiv kritik bland annat avseende användningen av  
källmaterial, samt rapportens läs barhet och struktur.

Rapporten	i	sin	helhet	återfinns	påsvenskaspel.se	under	Om	Svenska	Spel	och	
Svenska Spel i samhället.

Samhällsekonomisk  
utredning: Spelets pris

>>
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HÅllBarHetSredoviSning / EKONOMISKT ANSVAR

Marknadsföring

Under 2008 ökade spelbranschens investering i reklam med 

drygt 200 miljoner kronor till totalt 1,2 miljarder kronor 

(enligt	SIFO).		

I stort sett hela ökningen kommer från de utlandsbase

rade spelbolagen som saknar tillstånd för sin verksamhet  

i Sverige. 

Svenska Spels bruttoreklaminvesteringar minskade jäm

fört med 2007 från 321 miljoner kronor till 318 miljoner 

 kronor. Cirka 66 miljoner kronor satsades på reklam för 

ansvarsfullt spelande – Spela lagom. Svenska Spels andel  

av branschens reklamkaka är idag 26 procent, vid slutet av 

2007 var den 32 procent, de utländska bolagens andel över

stiger 50 procent. 

Sedan 2004 har Svenska Spels Share of voice (medie

investeringar) minskat från 54 till 25 procent.

Svenska Spel har valt att inte drastiskt minska den totala 

andelen marknadsföring. Ett sådant beslut skulle betyda att 

företaget ger upp marknadsandelar till förmån för aktörer 

som idag till stor del marknadsför spel med hög risk för  

spelberoende, exempelvis poker och kasinospel på internet 

– ofta med aggressiva erbjudanden i form av bonusar, rabat

ter och gratisspel som lockbete. Ingen av dessa aktörer har 

regeringens tillstånd att bedriva spel i Sverige. Svenska Spel 

är mycket restriktivt vad gäller marknadsföring av nätpoker.  

Svenska Spels ambition är att, i enlighet med ägarens 

uppdrag, minska den totala medieinvesteringen, när och 

hur mycket beror däremot till stor del på marknadens 

utveckling.

Svenska Spel följer branschens etiska riktlinjer för 

marknads föring. Svenska Spel skärpte de egna marknads

förings riktlinjerna 1 januari 2008.  

Övriga 2%

Svenska Spel 26%

ATG 9%

Folkspel 4%
Svenska Postkodlotteriet 5%

Utländska spelbolag 54%

Share of voice 2008Medieinvesteringar på den svenska 
marknaden 2008 (Share of voice)

Detta diagram omfattar ej annonsering på internet,  
då dessa siffror inte publiceras. Källa: SIFO

 

Mkr 2008 2007

a) Intäkter 8 201 8 107

b) Rörelsekostnader –1 842 –1 676

c) Ersättningar till anställda –924 –895

d) Betalningar till finansiärer1 0 0

e) Betalningar till staten1 –5 247 –4 808

f) Samhällsinvesteringar2 –7 –2

kvar i företaget 182 726

1.  Svenska Spel ägs av staten, överskottet fördelas mellan Riksidrotts-
förbundet, Ungdomsstyrelsen och staten.  Beloppen avser betalningar 
som gjorts under året.

2. Hjärnfonden och Högskolan på Gotland. Se sidorna 38 och 48.

Ekonomiskt värdeskapande i enlighet med GRI 
(indikatorprotokoll EC1)

Resultaträkning enligt IFRS finns på sidan 78.
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Affärsetik och säkerhet

Strategi 

Svenska Spels förhållande till kunder, medarbetare och 

affärspartners utgår från värdegrunden som består av 

Affärsmässighet, Ansvar, Engagemang och Lyhördhet. Ett 

gott chefskap inom Svenska Spel kännetecknas av själv

insikt, affärsmässighet, helhetssyn, lyhördhet och engage

mang. 

Företaget har en policy för Kontaktfrämjande förmåner 

som innebär att det inte är tillåtet att vare sig ta emot eller 

erbjuda något som kan påverka en affärsrelation. En förmån 

får aldrig tas emot eller lämnas ut om den är så attraktiv att 

den kan antas påverka mottagaren och därmed hans eller 

hennes handlande i tjänsten. 

Det innebär att:

•	 	Svenska	Spel	följer	Institutet	Mot	Mutors	etiska	riktlinjer	

för kontakt och relationsfrämjande förmåner i affärs

verksamhet. 

•	 	Allt	umgänge	med	affärskontakter	sker	utifrån	att	de	är	

allmänt relationsbefrämjande, de sker öppet och de är 

måttfulla.

Affärsetik omfattar även Svenska Spels personals eget  

spelande. Företagets policy om personalens spelande inne

bär att ingen anställd eller styrelseledamot får delta i lotteri 

eller spel där de har möjlighet att påverka spelutfallet. 

Policy finns även för inköp, attest, extern och internrepre

sentation. Internrepresentation får endast förekomma i 

direkt anslutning till seminarier, utbildning eller i form av 

personalfest. 

Kontroll och uppföljning

Internrevisioner genomförs regelbundet inom samtliga 

verksamhetsområden. Rapportering sker till revisions

utskottet som utgör en del av styrelsen. 

När brott mot företagets policy identifierats (exempelvis 

av en anställd) finns regelverk för hur detta ska hanteras.  

Svenska Spel ska tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt, vilket är en  
förutsättning för att uppnå och behålla kundernas, ägarens och övriga intressenters  
förtroende på en allt mer konkurrensutsatt marknad. 
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HÅllBarHetSredoviSning / AFFÄRSETIK OCH SÄKERHET

Riskhantering
Svenska Spels säkerhetsarbete syftar till att förebygga och 

minska verkan av skador på företaget. Säkerhetstänkandet 

ska vara en naturlig del av Svenska Spels företagskultur. 

Policy finns för Säkerhet och Riskhantering. 

Säkerheten är en viktig del av Svenska Spels uppdrag. 

Inom Svenska Spel arbetar ett hundratal personer med 

säkerhet och övervakning. På koncernnivå arbetar ett tiotal 

personer inom avdelningen Koncernsäkerhet och Riskhan

tering. Deras huvudsakliga uppgift är att skydda koncer

nens tillgångar, se till att aktivt motverka illegalt spel och 

bedrägeri. Prioriterade säkerhetsområden är penningtvätt, 

illegala spelautomater, bedrägeri, rån och fysiskt skydd. 

Svenska Spel bedriver säkerhetsarbetet i en kontinuerlig 

dialog med rättsvårdande myndigheter i syfte att motverka 

penningtvätt, illegalt spel, bedrägerier och övrig brotts

verksamhet.

Det innebär att: 

•	 	Svenska	Spels	verksamhet	inte	får	utnyttjas	för	penning

tvätt eller annan brottslig verksamhet. 

•	 	Spelprodukter	och	hanteringen	av	spelvinster	ska	 

utformas så att risken för penningtvätt minimeras. En  

målsättning är att spelvinster inte ska kunna överlåtas på  

ett sätt som kan utnyttjas i illegala syften.

•	 	Svenska	Spel	ska	säkerställa	att	ovanstående	principer	

även tillämpas av ombuden.

•	 	Alla	misstänkta	och	konstaterade	säkerhetsincidenter	ska	

alltid rapporteras till Svenska Spels säkerhetsfunktion för 

utredning.

Svenska Spel arbetar utifrån en företagsövergripande risk

hanteringsprocess	(ERM	–	Enterprise	Risk	Management).	

Riskhanteringsprocessen fungerar övergripande för hela 

organisationen. Riskanalyser genomförs kvartalsvis inom 

Svenska Spel jobbar företagsövergri-
pande och systematiskt med riskhante-
ring. Risker identifieras, värderas och 
beroende på utfall accepteras, reduce-
ras, undviks, delas eller flyttas risken.  
Inga onödiga risker accepteras.  Målet 
med riskhanteringsarbetet är att öka 
riskmedvetenheten i hela företaget och 
att informationen ska utgöra ett bra 
beslutsunderlag som ger affärsområden 
och ledning goda förutsättningar att nå 
affärsmålen. 

Svenska Spels
Riskhantering

Riskanalys
• Identifiera risker
• Uppskatta risker

Riskutvärdering 
• Acceptabel risk

Riskreduktion / kontroll 
• Beslutsfattande
• Genomförande
• Övervakning och
    uppföljning

Riskhantering på Svenska Spel
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Inom affärsområde Restaurangspel & Bingohallar rappor

teras ”övrigt spel” till Lotteriinspektionen. Sedan september 

2008 finns systemstöd för att ta fram rapporter över antalet 

inrapporterade	ärenden.	Med	”Övrigt	spel”	avses	spel	där	

det inte finns tillstånd från Lotteriinspektionen. Sedan sep

tember har tre fall av övrigt spel rapporterats till Lotteri

inspektionen. Av dessa tre har en affärspartner inte tagit 

bort sitt spel och därmed förlorat sitt speltillstånd. Under 

året har 12 affärspartners fått sina speltillstånd indragna på 

grund av övrigt spel.

Bedrägeri

Svenska Spel har ett tydligt uppdrag att motverka bedräge

rier. Svenska Spel samarbetar med polisen och även banker 

och kortföretag i ärenden som rör stulna eller falska kort 

hos ombud och på nätet. Under 2008 inträffade 208 kort

bedrägerier och stöld av kortidentifikation vid spel på 

Svenska Spels internetspel.

kreditspel oacceptabelt

Svenska Spel bevakar fortlöpande ombudens försäljning. 

Vid indikationer på att kreditspel förekommer kontrolleras 

ombudet. Finns bevis för kreditspel sägs ombudet omedel

bart upp. Under det gångna året har Svenska Spel sagt upp 

tre ombud på grund av bevisat kreditspel.

 

Fokus 2009

•	 	Svenska	Spel	följer	sedan	2008	reglerna	för	PCI-DSS	 

(Payment Card Industry Data Security Standard) och  

kommer under 2009 att PCIcertifieras.

•	 	Fortsatt	utbildning	för	relevanta	befattningshavare	inom	

Casino Cosmopol i syfte att identifiera och motverka 

eventuella försök till penningtvätt.  

varje affärsområde, stab och ledning för att hitta, följa  

upp och säkerställa åtgärder utifrån den bedömning av 

sannolikhet och konsekvens på operationell, finansiell och 

informations relaterade risker som har gjorts. All personal 

ska genomgå en utbildning i policyer. 19 procent av per

sonalen har hittills genomgått utbildningen.

Svenska Spel är certifierade enligt World Lottery Associa

tions Security Control Standard. Standarden administreras 

av	WLAs	Security	and	Risk	Management	Committee.	

Svenska Spel är sedan 2007 även certifierade enligt den 

internationella	standarden	ISO	27001.

 

Aktiviteter och Resultat

Stora incidenter

Under 2008 inträffade fyra stora incidenter i samband med 

Svenska Spels verksamhet. Det var ett rån i en bingohall, ett 

inbrott i bingohall, ett rån vid ett kasino samt skottlossning 

vid ett kasino.

penningtvätt

All relevant kasinopersonal som hanterar pengar utbildas 

 i rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för 

penningtvätt. Alla misstänkta transaktioner rapporteras till 

Finanspolisen.

Under 2008 rapporterade Casino Cosmopol till Finans

polisen 147 fall där misstanke förelåg.

  

illegala automater

I Svenska Spels uppdrag ingår att motverka illegalt spel. 

Svenska Spel säger efter varning upp avtalet med ombud 

som har illegala spelautomater i spelmiljön.

Inom försäljningsområde Butik kontrollerades 1 658 

ombud. Av dessa hade 182 stycken illegala automater. 

Samtliga har fått ett varningsbrev. 25 stycken av de 182 

som fick varningsbrev tog inte bort dessa och blev därmed 

uppsagda av Svenska Spel.
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HÅllBarHetSredoviSning / SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar

Strategi 

Spelansvarspolicyn lyder som följer: 

”Vi ska aktivt verka för att minimera negativa sociala kon

sekvenser som kan uppstå i samband med spelverksamhet. 

Denna strävan ges mycket hög prioritet vid alla verksam

hetspåverkande beslut och ska resultera i konkreta åtgärder 

för ett stärkt spelansvar.”

Det betyder att Svenska Spel:

•	 	Erbjuder	verktyg	som	spelarna	har	möjlighet	att	använda	 

i syfte att spela lagom.

•	 	Sätter	åldersgräns	för	spel	som	är	särskilt	känsliga	ur	 

spelansvarssynpunkt.

•	 Ej	accepterar	minderårigt	spelande.

•	 Verkar	för	sunda	spelmiljöer.

•	 	Följer	såväl	branschens	som	egenupprättade	etiska	 

riktlinjer för marknadsföring av spel.

•	 	Motverkar	minderårigt	spelande	genom	ansvarsfull	 

marknadsföring, information och effektiva  

ålderskontroller. 

•	 	Samarbetar	med	de	frivilligorganisationer	som	arbetar	för	

att motverka spelberoende och skadeverkningar av spel. 

•	 	Säkerställer	att	ovanstående	principer	också	tillämpas	av	 

ombuden. 

Aktiviteter och Resultat

spelalagom.se 

En etisk grundregel för socialt ansvarstagande är ”det väl
informerade valets princip”. Denna princip innebär att kun

derna ha rätt till korrekt, lättillgänglig och lättbegriplig 

information. Ett viktigt redskap i detta hänseende är 

Svenska Spels ”Spela lagom sajt” (spelalagom.se) som lan

serades under 2008 och som ger kunden verktyg och infor

mation för att kunna fatta välinformerade beslut om sitt 

spelande. Spelalagom.se hade vid slutet av 2008 haft när

mare 22 000 besökare.

Spelkoll

Spelkoll är ett av Svenska Spels Spela lagomverktyg som 

hjälper kunden att hålla ordning på sina spelvanor. Spelkoll 

analyserar kundens beteende och ger råd om vad man kan 

göra om man är på väg att utveckla riskabla spelvanor. 

Tjänsten omfattar spelande på svenskaspel.se och när man 

använder sitt Spelkort i butik. Spelkoll är en frivillig tjänst.  

I december 2008 lanserades en ny version av Spelkoll med 

en pokermodul och förenklad användning för användaren 

samt fler och mer personligt anpassade kommentarer och 

rekommendationer beroende på spelarens individuella 

spelbeteende.

Spelkoll lanserades under 2007. I december 2008 var det 

över 35 000 personer som använde Spelkoll.  

Mark	Griffiths	vid	Nottingham	Trent	University	(Storbri

tannien), Richard Wood vid GamRes Limited (Kanada) samt 

Jonathan Parke vid The Gambling Lab (Storbritannien) har 

haft i uppdrag av Svenska Spel att genomföra en undersök

ning av Spelkoll.

25 procent av de 2 300 personer som svarade på under

sökningen hade aktiverat Spelkoll. Undersökningen indike

rar att 63 procent av Spelkolls användare upplever att de är 

bättre informerade om sitt spelbeteende än tidigare. Cirka 

66 procent känner sig mer säkra på att de kan spela med 

större medvetenhet. Ungefär 40 procent anser att tjänsten 

det sociala ansvaret är en av grundpelarna i Svenska Spels verksamhet.  
Svenska Spel har därför antagit en särskild spelansvarspolicy.
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ger dem bättre kontroll över sitt spelbeteende. Ett fåtal 

uttryckte frustration över att i förhand behöva sätta 

beloppsgränser för hur mycket de ska spela för. Cirka 75 

procent av de över 2 000 kunder som deltog i undersök

ningen var män, medelåldern var 44 år. 

Åldersgräns på 18 år

Samtliga spel förutom lotter har en åldersgräns på 18 år. 

På kasinon är åldersgränsen 20 år. 

Att åldersgränsen efterlevs i butik, på restauranger och i 

bingohallar kontrolleras med hjälp av externa leverantörer. 

Ett ombud eller en affärspartner som bryter mot reglerna 

riskerar att bli avstängd från samarbetet med Svenska Spel. 

Avstängning sker efter två kontroller. Under 2008 har det 

genomförts 1 703 provköp hos butiks och spelombud.  

39 stycken stängdes av på grund av dålig efterlevnad av 

åldersgränser. Ett ombud har sagts upp till följd av brist

ande ålderskontroll. Det har genomförts 2 715 observations 

kontroller och 492 provköp hos affärspartners som har 

Vegasautomater, i syfte att stävja minderårigt spelande.  

10 restauranger har fått återkallat tillstånd från Lotteri

inspektionen på grund av ej godkända ålderskontroller.

På svenskaspel.se säkras åldersgränserna genom Spel

kortet som kräver 18års åldersgräns vilket kontrolleras via 

SPARregistret.   

Under 2008 infördes åldersverifiering på Vegasautoma

terna. Det innebär att spelarna måste fylla i  födelsedatum 

innan de kan påbörja sitt spelande. Födelsedatumet som 

spelarna anger när de vill spela på Vegas, skrivs ut på det 

personliga vinstbeviset och kontrolleras vid uthämtning av 

vinst. Vid årets slut hade cirka 90 procent av automaterna 

åldersverifiering. Implementeringen av åldersverifiering 

fortsätter under 2009. 

Centrala nyckeltal för spelansvar
Sedan 2005 arbetar Svenska Spel med nyckeltal för spelansvar. Nyckel talen är 
indelade i socialt och ekonomiskt ansvar, fördelat mellan affärspartners och 
anställda. 

2008 2007 2006

Socialt ansvar

Spelare med problem, %1 1,4 1,7 1,5

Antal frivilliga avtal kasinogäster, antal 2 2 022 1 869 1 558

Samtal med kasinogäster om spelvanor, antal 3 217 2 840 2 238

Statliga bolag tar mer ansvar , %1 71 69 70

Affärspartners ansvar

Diplomerade ombud, % 66 50 41

Diplomerade affärspartners, % 71 81  — 

Provköp, antal 3 2 195 5 091 6 998

Observationskontroller	affärspartners 3 2 715 3 146 2 380

Avstängda på grund av provköp, antal 4 39 27 4

Anställdas ansvar

Personalen tycker att spelansvar är positivt , % 5 95 93 96

1.   Uppgifter från spelkartläggningen. I samarbete med GfK Sverige AB genomför Svenska Spel 
undersökningen ”Spelkartläggningen”. Syftet med undersökningen är att kartlägga den 
vuxna befolkningens kännedom och attityd till spel och spelvanor. Undersökningen genom
förs via en postal enkät till 6 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16 och 75 år 
(adresskälla: DAFA SPAR). Svarsfrekvensen 2008 låg på ca 58% (3 493 bearbetningsbara enkä
ter). Spelar basen representerar andelen av svenskarna som varje år spelar hos Svenska Spel.

2.   Kasinobesökare som upplever sig ha problem med att kontrollera sitt spelande, erbjuds att 
teckna ett avtal om frivilligt besöksförbud, alternativt begränsning  av besöksfrekvensen till 
maximalt åtta gånger/månad på samtliga kasinon. Tids perioden för avstängning eller besöks
begränsning är lägst sex månader. 

3.  Under året har affärsområde Restaurangspel tillämpat två metoder för ålderskontroller; 
Observationskontroller	samt	Provköp.	Hanteringen	av	provköp	är	mer	tidskrävande	då	
administrationen är större men resultatet är bättre som underlag vid beslut om avstäng
ning/uppsägning.

4. Inkluderar både affärspartners (restauranger och bingohallar) och ombud (butik). 

5.  Intern undersökning via webben.

>>
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Utbildning

Svenska Spel informerar och utbildar ombud, restauratörer, 

bingopersonal och all egen personal i spelansvar. Utbild

ningarna är framtagna i samarbete med Spelinstitutet.  

Syftet med utbildningarna är att öka förståelsen för proble

matiken som kan uppstå i samband med spelverksamhet 

och ge verktygen för att kunna hantera dem på ett bra sätt.  

Kasinopersonalen arbetar i förekommande fall proaktivt 

med spelansvar genom att ta kontakt med gästerna för att 

informera om var hjälp finns att få; exempelvis genom att 

man frivilligt kan stänga av sig själv från kasinobesök och/ 

eller begränsa antalet besök. Under 2008 valde 2 022 kun

der att stänga av sig från kasinot. 

Stödkontakten

I december 2008 startade Svenska Spel och Spelinstitutet 

ett samarbete kring ett nytt spelansvarsverktyg ”Stödkon

takten”, ett försök som inte har provats tidigare någonstans 

i världen. Svenska Spels ansvar är att förmedla information 

om Stödkontakten via svenskaspel.se och på samtliga kasi

non. Tjänsten tillhandahålls av företaget Spelinstitutet.

Istället för att kunden/gästen själv kontaktar en rådgivare, 

ber man om att få bli kontaktad via telefon eller mejl. 

På Stödkontakten kan kunden:

•	 Chatta	med	en	rådgivare	

•	 Ställa	frågor	till	en	rådgivare	via	mejl	

•	 Diskutera	med	andra	spelare	med	liknande	erfarenheter		

•	 	Läsa	om	spelproblem	och	spelberoende	samt	om	var	det	

finns hjälp att få.

Uppgifter om kunden sparas inte.

Fokus 2009

•	 Utveckla	befintliga	och	nya	spelansvarsverktyg.

•	 Lansera	Spelkoll	3.0.

•	 	Analysera	och	värdera	genomförda	spelansvarsinsatser.

•	 Utveckla	effektivare	och	modernare	ombudsutbildningar.

•	 	Utveckla	verktyg	för	effektiv	riskvärdering	vad	gäller	 

spelansvar i produktutvecklingsprocessen.

•	 	Utveckla	struktur	och	design	av	Svenska	Spels	spel-

ansvarsfunktioner

•	 Utveckla	spelalagom.se.		

Kampanj ålderskontroll
Hösten 2008 genomförde Svenska Spel och Vegas 
en ansvarskampanj med budskapet ”Mellan 18 och 
23 år” på restauranger och bingohallar som har 
Vegas. Målet med kampanjen var att förbättra prov-
köpsresultatet och att få ålderskontrollen att bli en 
rutin i vardagen. Ansvarskampanjen gav positiv 
effekt och provköpsresultatet har förbättrats. Av  
de försäljningsställen som tog del av informations-
kampanjen, kontrollerade 81 procent legitimation 
på spelarna.
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Ansvar för medarbetarna

Strategi 

Målet	är	att	skapa	en	starkare	företagskultur	som	vilar	på	

samma grund inom samtliga affärsområden och staber, få 

medarbetarna att känna stolthet och tydliggöra Svenska 

Spels unika uppdrag. 

Svenska Spel har en särskild personalpolicy som utgår 

från att: ”Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsplats med 

goda arbetsförhållanden, marknadsmässiga löner och en 

sund och säker arbetsmiljö som främjar verksamhetens och 

personalens utveckling på ett effektivt sätt.” 

 

Det betyder att:

•	 	Svenska	Spels	förhållande	till	spelare,	arbetskamrater	 

och affärspartners utgår från bolagets värdegrund.

•	 	Svenska	Spel	tror	på	en	blandning	av	kompetens,	kön,	 

kulturell bakgrund, ålder, utbildning och personliga  

erfarenheter. 

•	 	Svenska	Spel	inte	accepterar	någon	form	av	kränkande	

särbehandling.

•	 	Svenska	Spel	verkar	för	en	god	arbetsmiljö	där	riskfaktorn	

för försämrad hälsa och olyckor är så låg som möjligt.

Aktiviteter och Resultat

Under 2008 har koncernledningen initierat en undersök

ning för att utvärdera personalens inställning till företagets 

värdegrunder, hur väl de stämmer med den individuella 

självuppfattningen och vilken betydelse de har i realiteten. 

Undersökningen ska ligga till grund för en uppdatering 

under 2009. Analysen av resultatet visar att det finns ett 

stort engagemang för arbetet inom hela koncernen och att 

Under det senaste året har behovet av att bygga en värdegrund som skapar stabilitet 
och trygghet inom Svenska Spel, blivit allt viktigare. genom att fokusera på värderingar 
blir ansvar en tydligare del av verksamheten. 

>>

Medarbetar
undersökning 2008

Arbetar ni inom din 
arbetsgrupp konsekvent 
efter era mål?

Samarbetar ni bra inom 
din arbetsgrupp?

Visar din närmaste chef 
respekt för dig?

Kan du påverka din 
arbetssituation?

Är ni fria från konflikter 
som negativt påverkar 
arbetet i din arbetsgrupp?

Får du tillräcklig 
återkoppling på hur du 
presterar i ditt arbete?

Är du fri från negativ stress?

%

74 (–)

66 (65)

75 (73)

60 (55)

55 (51)

88 (86)

88 (88)

(Förra årets siffror redovisas  
inom parentes)

78 procent av alla anställda sva-
rade på årets medarbetarunder-
sökning. Koncernen har en hög 
personal-nöjdhet, 86 procent av 
alla medarbetare är nöjda eller 
mycket nöjda. Svenska Spel behö-
ver dock arbeta mer med att öka 
delaktigheten och förbättra kom-
munikationen inom företaget.

Bra arbetsklimat
Årets undersökning visar att kon-
cernen generellt sett har ett bra 
arbetsklimat och att det finns ett 
gott förtroende för ledningen av 
Svenska Spel. 

medarbetarna ytterligare vill stärka känslan av samhörighet 

mellan verksamhetens olika delar. Det är även tydligt att 

man vill ta ett ökat ansvar och vara ännu mer delaktig i 

verksamhetens utveckling. Arbetet med att utveckla värde

grunden kommer att pågå under hela 2009. Heltids, del

tids och tillfälligt anställda har rätt till samma förmåner.

Svenska Spel accepterar ingen form av kränkande sär

behandling, diskriminering eller mobbning. Under 2008 har 

inget sådant fall kommit till ledningens kännedom. 
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Unikt ledarskap  
inom kasinoverksamheten
att vara chef och ledare inom kasinoverksam
heten kräver en speciell typ av ledarskap. det 
säger anita Öberg, kasinochef i Sundsvall.  
Hon ansvarar för en arbetsplats med över 200 
medarbetare. de flesta är unga och många har 
annan etnisk bakgrund än svensk. 

vad är det som är så speciellt med ledar skapet 
inom kasinoverksamheten?
– Som chef handlar det om att helhjärtat – till 
100 procent – stå upp för verksamheten. Kasi-
not är fortfarande en relativt ny företeelse i  
Sverige. Därför har jag jobbat mycket för att få 
samhällets acceptans. Och för att lyckas med 
det måste vi få med oss hela personalstyrkan 
”på tåget”. Därför är laget och lag andan en  
väldigt viktig ledarskapsfråga för mig. 

– Balansgången mellan ansvar och kommersiell 
verksamhet gör också att det ställs andra krav 
på oss i kasinobranschen jämfört med andra 
branscher. Det är upp till oss chefer att få alla 
anställda att dela företagets värderingar.

på vilket sätt arbetar du med ledarskap?
– Genom att jag varje dag agerar i linje med 
vad jag kommunicerar att jag vill med verksam-
heten. Jag är väldigt tydlig med vad jag vill 
men lyssnar också på medarbetarna. På så sätt 
föds det äkta engagemanget. Det är då perso-
nalen tar eget ansvar och törs ta egna beslut. 
Det här är extra viktigt när det är många unga 
med arbetare. Det är viktigt att alla blir sedda 
och jag försöker locka fram det unika i varje 
individ. 

Den tidigare tvisten med Unionen vad gäller övertids

arbete inom Casino Cosmopol löstes via förlikning och en 

ny kollektivavtalsskrivning. Under året har stöd för individu

ellt utformade förmåner implementerats. Dessutom har ett 

chefsutvecklingsprogram för i första hand IT och affärs

område Internet påbörjats.

Svenska Spels löner är individuella och differentierade. 

Varje år genomförs en lönekartläggning som presenteras  

i jämställdhets och mångfaldsplanen, där även åtgärder 

fastslås och följs upp. 

Svenska Spel verkar för att öka hälsomedvetandet hos de 

anställda genom egna motionshallar, subventioner vid 

motion utanför företaget, välbalanserad kost i egna lunch

matsalar, kultur via konstföreningen och andra aktiviteter 

som leder till god fysisk och psykisk hälsa. Under året har 

769 av företagets anställda utnyttjat friskvårdsbidraget (298 

i moderbolaget, 471 i dotterbolag). Under 2008 genomför

des en stor friskvårdssatsning inom företaget i syfte att få 

medarbetarna att röra mer på sig. En del av satsningen var 

tävlingen ”ActionLotto” där det gällde att genomföra minst 

300 lopp genom att springa, cykla eller gå. Under året 

genomfördes 795 lopp av 425 personer, vilket motsvarade 

en gemensam förflyttning på 865 mil.

Svenska Spels verksamhet är nationell och inte heller 

under 2008 har det funnits några risker för väsentliga brott 

mot mänskliga rättigheter. 

 

Fokus 2009

•	 	Värdegrundsarbetet	som	syftar	till	att	en	värderingsdriven	

organisation utvecklas och genomförs – prioriterade 

områden är ledarskapet, kommunikationen och uppfölj

ning av hur vi lever vår värdegrund.

•	 	Nytt	chefsutvecklingsprogram	för	befintliga	och	nya	 

chefer genomförs för att harmonisera ledarskapet med 

värdegrunden och fortsätta utveckla chefer på olika 

nivåer.

•	 	Fortsatt	utveckling	av	företagsanpassade	kurser	inom	

ledarskap och medarbetarutveckling i samarbete med 

Högskolan på Gotland.

•	 	Avtalsvillkorsöversyn	och	lönebenchmarking	verkställs	

avseende organisationens identifierade nyckelgrupper.

•	 	Ny	introduktionsprocess	av	alla	nyanställda	genomförs	 

för att kommunicera och tydliggöra värdegrunden samt 

säkra en hög nivå av spelansvarskunskap hos alla med

arbetare.  

Anita Öberg, kasinochef i Sundsvall

Hur upplever du att organisationen lyckas 
med det goda ledarskapet? 
– Vi har idag en organisation som har samma 
värderingar – då har vi lyckats. Vi har en väldigt 
stark gemenskap och känner en oerhörd stolt-
het över verksamheten. Det är där vi vill vara. 
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Antal anställda 2008 2007

totalt kvinnor Män totalt kvinnor Män

Moderbolag 860 352 508 751 291 460

Varav tillsvidareanställda och provanställda 778 304 474 735 282 453

dotterbolag 1 452 741 711 1 426 724 702

Varav tillsvidareanställda och provanställda 950 462 488 908 438 470

koncern 2 312 1 093 1 219 2 177 1 015 1 162

Varav tillsvidareanställda och provanställda 1 728 766 962 1 643 720 923

Anställningsort
2008 2007

totalt kvinnor Män totalt kvinnor Män

Visby 389 167 222 354 155 199

Sundbyberg 343 124 219 323 112 211

Övriga Sverige 1 580 802 778 1 500 748 752

koncern 2 312 1 093 1 219 2 177 1 015 1 162

Kvinnliga chefer

% 2008 2007

Moderbolag 36 35

Dotterbolag 45 41

koncern 40 38

Medarbetarfakta

Nöjda medarbetare 

% 2008 2007

Nöjd	Medarbetarindex	 86 85

Hälsa 

2008 2007 Mål

Frisknivå, %1 77 74 80

Sjukfrånvaro, % 3,75 3,78 –

1.  Definition av Frisknivå: Andelen medarbetare som under 24 månader haft en sjukfrånvaro 
på 3,5% eller lägre.

Andel anställda med kollektivavtal

Andel anställda med kollektivavtal 100%.

För metodik som använts under de senaste åren hänvisas till personalavdelningen.

Lönekartläggning 2008 Moderbolaget

Högre tjänstemän

% Chefer Specialister
Övriga  

tjänstemän
lägre  

tjänstemän

Andel män 63,7 70,0 64,1 40,6

Andel kvinnor 36,3 30,0 35,9 59,4

Mäns	löneandel 67,8 69,8 64,7 40,7

Kvinnors löneandel 32,2 30,2 35,3 59,3

Differens män 4,1 –0,2 0,6 0,1

Differens kvinnor –4,1 0,2 –0,6 –0,1

Lönekartläggning 2008 Casino Cosmopol

%
Högre  

chef
Mellan 

chef
Medel  

medarbetare
lägre  

medarbetare

Andel män 75,0 57,1 53,3 49,0

Andel kvinnor 25,0 42,9 46,7 51,0

Mäns	löneandel 74,1 58,5 52,7 49,2

Kvinnors löneandel 25,9 41,5 47,3 50,8

Differens män –0,9 1,4 –0,6 0,2

Differens kvinnor 0,9 –1,4 0,6 –0,2

Personalomsättning

% 2008 2007

Moderbolag 7 11

Dotterbolag 21 24

koncern 15 18

Antal som slutat i förhållande till medeltalet anställda.

Medelantalet anställda

2008 2007

Moderbolag 768 700

Dotterbolag 952 888

koncern 1 720 1 588
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Ansvar för miljön  

Strategi 

Svenska Spel har en miljöpolicy som utgår från att: ”Svenska 

Spel ska vara en miljöansvarig koncern. Svenska Spel ska 

verka för och bidra till en varaktig hållbar samhällsutveck

ling genom att minska verksamhetens miljöpåverkan. Detta 

ska ske genom att Svenska Spel ständigt förbättrar sig och 

arbetar proaktivt där så är möjligt.”

Miljöstrategin	för	Svenska	Spel	riktar	sig	till	ägare,	kunder,	

medarbetare, ombud och leverantörer. 

Strategin visar på hur Svenska Spel ska implementera ett 

miljöledningssystem med mätbara mål samt valda proces

ser och aktiviteter enligt policyn. 

Som ett marknadsledande företag ser Svenska Spel miljö

satsningen som en viktig del i företagets långsiktiga håll

bara utveckling. Det ska ske genom att miljön i första hand 

ses som en möjlighet till en positiv utveckling och inte som 

ett problem som måste åtgärdas.

Miljöförbättringar	ger	även	sociala	och	ekonomiska	vin

ster bland annat i form av bättre hälsa, produktion med 

högre kvalitet och effektivare användning av energi och 

råvaror.

Genom en genomlysning av företagets verksamhet har 

bolaget kommit fram till följande fyra fokusområden inom 

miljöområdet: godstransporter, material/produkter, energi 

och tjänsteresor. Initiativ inom dessa områden ska leda till en 

betydande reduktion av Svenska Spels koldioxidutsläpp fram 

till år 2015. Arbetet bedrivs i en särskilt utsedd projektorgani

sation med styrgrupp som rapporterar till företagets VD.

klimathotet är av de flesta bedömare en av mänsklighetens största globala utmaningar. 
Svenska Spel är i sammanhanget ingen stor miljöbov. inte heller intressenternas för
väntan på Svenska Spels miljöarbete är särskilt stort. trots detta finns det områden där 
företaget måste jobba målmedvetet för att minska verksamhetens miljöpåverkan. 

Det innebär att Svenska Spel ska:

•	 Använda	mindre	energi,	vatten	och	råvaror.

•	 	Minska	transporters	miljöpåverkan	vad	gäller	såväl	gods	

som personal.

•	 	Minska	mängden	avfall	och	användning	av	miljöfarligt	

material.

•	 Återanvända	och	återvinna	avfall	i	största	möjligaste	mån.

•	 	Öka	medvetandet	och	kunskapen	inom	miljöområdet	hos	

intressenterna.

•	 	Ta	miljöhänsyn	när	bolaget	utvecklar	nya	produkter	och	

tjänster.

•	 	Köpa	in	miljöanpassade	och	miljöeffektiva	produkter	och	

tjänster samt följa miljörådets kriterier för miljöanpassad 

upphandling.

Aktiviteter och Resultat

Svenska Spel köper till större delen Grön El sedan några år 

tillbaka. En energideklaration har genomförts på fastighets

beståndet för att effektivisera energianvändningen.

Tjänstetransporterna måste reduceras. Dessa har ökat 

mycket de senaste åren på grund av fler anställda. Detta har 

påbörjats genom inköp av ny videoutrustning och fler 

virtu ella möten.  

Miljöriktlinjer	för	inköp	av	varor	och	tjänster	infördes	 

1 januari 2008 med syfte att integrera miljöaspekter som en 

del av upphandlingen. Policyn har under året använts vid 

upphandling av ny transportleverantör. Policyn kommer att 

kommuniceras till alla leverantörer under året.
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Svenska Spel köper sedan 2007 endast miljöbilar. Svenska 

Spels miljöbilspolicy genomgår en översyn för att klara de 

nya kraven från regeringen nästa år.

Nytt uppdaterat regelverk för tjänsteresor har beslutats.

En miljöutredning på Stockholmskasinot är genomförd 

och presenterad.

Arbete med nytt avtal med leverantör pågår vad gäller 

godstransporter. 

Ny kylanläggning i datahallen på Gotland har installerats 

för att effektivisera energianvändningen.

Under året har Svenska Spel även deltagit i Gotland kom

muns stora miljöevent.

Genom att fylla kartonger och containers på mest opti

mala sätt, har antalet utskick och transporter stadigt 

minsk at under de senaste åren, trots ökad försäljning.

Fokus 2009

•	 Skapa	ett	ökat	miljömedvetande	inom	Svenska	Spel.

•	 	Se	över	behovet	av	eventuell	implementering	av	miljö-

ledningssystem. 

•	 Ha	fungerande	upphandlings-/inköpsprocess.

•	 Kunna	bedömas	och	utvärderas.

•	 Inte	bidra	till	minskade	intäkter	eller	högre	kostnader.		

Produkter materialanvändning i ton
2008

Kuponger 515

Kvittorullar 396

Programblad 236

Lotter ¹ 254

Emballage lottförsändelser 37

Wellpapp 26

Kontorspapper 15

Kontorsmaterial 12

Bingobrickor 6

Summa 1 497

1. I vikten ingår också de kartonger lotterna levereras i.

Svenska Spels fokusområden  
för minskad miljöpåverkan

•��Klimatoptimering�av�godstransporter

•��Eliminering�av�klimatpåverkan�från�

material/produkter

•�Klimatanpassad�energianvändning

•�Reduktion�av�tjänsteresor

Flygresor  43% 4

Personbilar  14% 5

Brev och paket, 
leveranser med posten 25%7

Energianvändning  18% 6

Utsläpp CO2 i ton 3 

Totala utsläpp 2 860 ton

Energianvändning i kWh
2008

Elförbrukning Visby/Sundbyberg 5 607 575

Elförbrukning Casino Cosmopol 8 666 006

Elförbrukning Bingohallar 2 853 868

Fjärrvärme/kyla Visby/Sundbyberg 3 427 468

Fjärrvärme/kyla Casino Cosmopol 4 012 080

Summa 22 566 997

2. Exklusive elförbrukning i bingohallen i Skärholmen där upp
gift saknas. Värmeförbrukning för samtliga Bingohallar saknas.

3.  Transporter av automater till och från Restaurang och Bingohallar 
redovisas ej.

4.  Resebyråns beräkning med undantag för resor mellan Visby– 
Stockholm samt 9 inrikes resor som som ej bokats via resebyrån  
där SAS:s kalkylator för persontransporter har använts.

5.  Beräknat på drivmedelsförbrukning, 2,36 kg/liter bensin, 2,54 kg/
liter diesel, 0,71 kg/liter E85.

6.  Framräknat genom kWh förbrukning och leverantörernas uppgift 
om utsläpp per kWh.

7. Postens beräkningar.

Fakta om Svenska Spels 
miljöarbete
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Svenska Spel redovisar för andra året i rad en hållbarhets

redovisning i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) 

riktlinjer. Rapportering sker en gång per år som en del av 

årsredovisningen. Redovisningen av ansvarsarbetet sker  

i enhetlighet med riktlinjerna Global Reporting Initiative 

(GRI) samt i den samhällsrapport som Svenska Spels ägare 

Finansdepartementet begär in en gång per år.

Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete 

inom områdena ekonomiskt ansvar, affärsetik och säker

het, socialt ansvar, ansvar på arbetsplatsen samt ansvar för 

miljö.	Områdena	socialt	ansvar,	affärsetik,	och	säkerhet,	res

pektive miljö, har utvärderats av företagets viktigaste intres

senter med ambition att Svenska Spels prioriteringar ska 

Kommentarer
till hållbarhetsredovisningen

stämma överens med de externa intressenternas behov 

och förväntningar. Detta redovisas på sidorna 36–37. Hela 

intressentanalysen återfinns i sin helhet på samhällssidorna 

på svenskaspel.se

Hållbarhetsdata för redovisning av GRIindex inhämtas 

från koncernstaber och affärsområden. Koncernstöd Con

trolling ansvarar för insamling och kvalitetssäkring. 

Redovisningen omfattar kalenderåret 2008 och omfattar 

moderbolag och dotterbolag. Senaste rapporten (Hållbar

hetsredovisning 2007) utkom i april 2008. Redovisningen är 

en beskrivning av det arbete som genomförts under 2008 

utan specifika begränsningar.  

 Hur Svenska Spel redovisar  
ansvar och hållbarhet                                      52

Bestyrkande                                                  53

GRIrapportering                                            53

Svenska Spels GRIprofil                                   54

 Ekonomiskt ansvar                                     55

 Affärsetik                                                 56

 Socialt ansvar                                            57

 Ansvar för medarbetarna                              58

 Ansvar för miljön                                        59

Bestyrkanderapport                                        61

Så här redovisar Svenska Spel ansvar och hållbarhet

Mer information
Ytterligare information om Svenska Spels hållbar-
hetsarbete finns på svenskaspel.se under Om 
Svenska Spel och Svenska Spel i samhället där man 
även återfinner fördjupad information vad avser 
intressentdialogen. 

Kontaktperson för frågor som rör Svenska Spels 
övergripande arbete kring hållbarhet:

Ann-Sofie Olsson, chef CSR & Public Affairs  
+ 46 8 799 76 51, ann-sofie.olsson@svenskaspel.se
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Svenska Spel har upprättat denna redovisning  
enligt kriterierna för nivå C+ baserad på tillämpning s-
nivåerna framtagna av Global Reporting Initiative.  
Se bestyrkande rapporten på sidorna 61–62.

GRIrapportering

GRIs resultatindikatorer återfinns under respektive 

ansvarsavsnitt med en matris för relevansbedömning.

Indikatorerna har klassificerats utifrån kriterierna stor 

påverkan respektive liten påverkan visavis Svenska Spels 

inflytande och kontroll.  Enbart de indikatorer som har 

stor påverkan med stort inflytande redovisas utförligt.

Då GRIs resultatindikatorer inte alltid är relevanta för 

Svenska Spel,  redovisar Svenska Spel egna nivåer till 

exempel vad gäller spelansvar. 

Bedömningarna har gjorts utifrån Svenska Spels egen 

bedömning av företagets inflytande, kontroll och påver

kan på samhället. Även intressenternas värdering av ris

ker ligger till grund för vilka områden som är relevanta 

att redovisa och kommentera. 

8

7

6 

5 

4

3

2

1

Bedöm hotet/risken för 
Svenska Spel i att inte ta 

ett samhällsansvar

Bedöm hotet/risken för 
Svenska Spel i att inte ta 

ett miljöansvar

Bedöm hotet/risken för 
Svenska Spel i att inte ta 

ett affärsetiskt ansvar

Risk i de olika perspektiven

Intervjupersonerna fick bedöma risken för Svenska Spel i att inte ta sitt ansvar 
inom respektive område på en åttagradig skala, där 1 är ingen risk alls och 8 är 
extremt hög risk.

Som statligt företag på en reglerad marknad uppfattades riskerna för 
Svenska Spel som stora inom samhällsansvar och affärsetik. Eftersom Svenska 
Spel inte bedriver en verksamhet som uppfattas som direkt miljöfarlig ansåg 
intressenterna inte att risken var så hög i miljöfrågan. 

Källa: Svenska Spels intressentanalys hösten 2008 utförd av Intellectual Capital.

Bestyrkande av Svenska Spels hållbarhetsredovisning
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Svenska Spels GRIprofil

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

1. Strategi och analys

1.1 Uttalande	från	organisationens	högsta	beslutsfattare	(VD,	Ordförande	eller	motsvarande	position)	om	 
relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

4–5 l

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter. 4–5 ◗

2. organisationsprofil

2.1 Organisationens	namn. Omslag l

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. 11, 27, 70–71 l

2.3 Organisationsstruktur,	enheter,	affärsområden,	dotterbolag	och	joint	ventures. 16–17, 64 l

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. 63 l

2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller 
som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen.

6–11 l

2.6 Ägarstruktur och företagsform. 12, 63 l

2.7 Marknader	som	organisationen	är		verksam	på	(inklusive	geografisk	fördelning,	sektorer	man	är	verksam	i	och	
typ av kunder/förmånstagare).

11 l

2.8 Den redovisande organisationens storlek, inklusive –Antal anställda –Nettointäkt –Total kapitalisering. 2, 63–77 l

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande. 15–17, 32, 94 l

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. 3, 21, 35 l

3. information om redovisningen

redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod. 52 l

3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen. 52 l

3.3 Redovisningscykel. 52 l

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. 52 l

redovisningens omfattning och avgränsning

3.5 Processer	för	definition	av	innehållet	i	redovisningen. 52, 53 l

3.6 Redovisningens avgränsning. 52 l

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning. 52 l

3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksam heter som 
väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer.

52 l

3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag. 45, 49, 51, 52 l

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av informationen som lämnats i tidigare redovisningar och skälen för 
sådana förändringar.

52 l

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning 
eller mätmetoder som använts i redovisningen.

52 l

innehållsförteckning enligt gri

3.12 Innehållsförteckning	som	visar	var	i	redovisningen	standardupplysningarna	finns. 54–61 l

Bestyrkande

3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas. 62 l

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Styrning

4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning. 109–120 l

4.2 Beskriv huruvida styrelseordförande också är verkställande direktör. 112, 116 l

4.3 Beskriv huruvida styrelseordförande också är verkställande direktör och/eller inte ingår  
i företagsledningen.

111, 116 l

4.4 Möjligheter	för	aktieägare	och	anställda	att	komma	med	rekommendation	eller	vägledning	till	styrelsen	eller	
företagsledningen.

109, 112, 116 l

4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer (inklusive avgångsavtal) 
och organisationens resultat (inklusive sociala och miljömässiga resultat).

93–94, 110, 113 l

4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår. 111 ◗

Standardindikatorer
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Forts. Standardindikatorer Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

4.7 Rutiner	och	processer	för	att	bestämma	vilka	kvalifikationer	och	vilken	expertis	som	styrelsemedlemmar	bör	
besitta för att styra organisationens strategi i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

110–111 l

4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa införts i organisationen.

2, 5, 12–13, 20–28, 
30–32, 34–35, 38–51

l

4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur organisationen uppmärksammar och 
hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor (och dit hörande relevanta risker och möjligheter), samt 
vilka internationella överenskomna standarder, uppförandekoder och principer organisationen ansluter sig till 
och hur dessa följs.

2, 5, 12–13, 20–28, 
30–32, 34–35,  

38–51, 111

l

4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller ekonomiska, miljömässiga och 
sociala sådana.

m

Åtaganden beträffande externa initiativ

4.11 Beskrivning om hur organisationen följer försiktighetsprincipen. 1, 12 ,30, 32, 38, 63 l

4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som  
organisationen anslutit sig till eller stödjer.

23, 31, 32, 41,  
43, 52, 75

l

4.13 Medlemskap	i	organisationer	och/eller	nationella/internationella	lobbyorganisationer. 3, 30, 31, 33, 35 l

kommunikation med intressenter

4.14 Lista de intressegrupper som organisationen har kontakt med. 31, 37 l

4.15 Princip	för	identifiering	och	urval	av	intressenter. 31, 36–37 l

4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ av kontakter, per typ 
och per intressentgrupp.

31, 36–37 l

4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och hur organisationen har  
hanterat dessa områden och frågor inklusive hur de påverkat organisationens redovisning.

36–37 l

Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Ekonomiskt ansvar 
återfinns på sidorna 52–53. Beskrivning av strategi och 
policy inom verksamhetsområdet återfinns på sidan 38. 
VD har ansvaret för att utveckla övergripande policyer, 
strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäller 
Svenska Spels ekonomiska ansvar.  

Ekonomiskt ansvar
Stor påverkan – stort inflytande
Svenska Spel redovisar nettospelintäkter, kostnader 
och samhällsinvesteringar. Samhällsinvesteringar är de 
satsningar som Svenska Spel direkt sponsrar. Svenska 
Spel stöttar även Hjärnfondens beroendeforskning 
[EC1 samt EC8]. I årsredovisningen presenteras upp-
gifter om avsatta medel för pensioner [EC3]. 

I rapporten Spelets pris beskrivs samhällets kostna-
der samt Svenska Spels påverkan vad gäller spelbero-
ende [EC9ADD].

aspekt: ekonomiska resultat

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda,  
gåvor	och	andra	samhällsinvesteringar,	balanserad	vinst	samt	betalningar	till	finansiärer	och	regeringar.

40 l

EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till  
klimatförändring.

EC3 Omfattning	av	organisationens	förmånsbestämda	åtaganden. 79, 89, 93 l

EC4 Väsentligt	finansiellt	stöd	från	det	allmänna 89 l

aspekt: Marknadsnärvaro

EC5 ADD Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter där organisationen har betydande  
verksamhet. m

EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser. m

EC7
Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts lokalt där organisationen 
har betydande verksamhet. m

Relevansbedömning

EC1
EC3

EC4

EC7

EC8

EC2
EC6

EC9

EC5
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Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Affärsetik och 
säkerhet återfinns på sidorna 52–53. Beskrivning av 
strategi och policy inom verksamhetsområdet åter-
finns på sidan 41. Bolagets avdelning Säkerhet, som 
ingår i koncernstab Ekonomi, har ansvaret för att 
utveckla övergripande policyer, strategier, processer, 
verktyg och nyckeltal vad gäller Svenska Spels säker-
hetsarbete. Affärsområden och försäljnings områden 
har ansvar för respektive affärs styrning och upp-
följning. 

Affärsetik och säkerhet

Stor påverkan – stort inflytande
Svenska Spels metoder och rutiner för att minimera 
fysiska säkerhetsrisker i och omkring kasinoverksam-
heten. Här redovisas även rutiner för att minimera  
den negativa sociala påverkan som verksamhet har i 
form av spelberoende [SO1]. Personal ens webbaserade 
utbildning vad gäller rutiner och policyer mot bland 
annat korruption och gåvor [SO3]. Svenska Spels  
synpunkter angående Spel utredningen redovisas 
ingående i årsredovisningen [SO5].

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: Samhälle

SO1 Beskaffenhet, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar och styr  
verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde.

42–43 
44–46

l

aspekt: korruption

SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption. m

SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende  
motverkan mot korruption.

42 l

SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. m

aspekt: politik

SO5 Politiska ställningstagande och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying. ÅR sid 6–10 l

SO6	ADD Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till politiska partier, politiker och likartade  
institutioner, per land.

m

aspekt: konkurrenshämmande aktiviteter

SO7	ADD Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter,  
överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet.

m

aspekt: efterlevnad

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal ickemonetära sanktioner mot organisationen för brott mot  
gällande lagar och bestämmelser.

m

Relevansbedömning
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Resultatindikatorer för samhällsfrågor

Forts. ekonomiskt ansvar Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: indirekt ekonomisk påverkan

EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen görs för allmänhetens 
nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning.

18, 20, 35, 38 l

EC9 ADD Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter inklusive effekternas omfattning. 39  ◗

resultatindikatorer för mänskliga rättigheter

aspekt: investerings och upphandlingsrutiner

HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter, 
eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras.

m

HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av  
mänskliga rättigheter hanteras.

m

HR3 ADD Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och rutiner för mänskliga rättigheter, 
som är relevanta för  verksamheten, samt andelen av de anställda som genomgått sådan utbildning.

m
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Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: kunders hälsa och säkerhet

PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte 
och andelen av väsentliga produkt och tjänstekategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser.

1, 12, 16, 44 ◗

PR2 ADD Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster 
under deras livscykel inte efterlevts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad.

43, 45 l

aspekt: Märkning av produkter och tjänster

PR3 Typ av information om produkter och tjänster som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av produkter och 
tjänster som berörs av dessa krav.

m

PR4 ADD Totalt antal fall där regler och frivilliga koder för information om märkning av produkter och tjänster inte efter
levts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad.

m

PR5 ADD Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat för kundundersökningar. m

aspekt: Marknadskommunikation

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommunikation, inklusive 
marknads föring, PR och sponsring.

31, 40 l

PR7 ADD Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande marknadskommunikation, inklusive annonsering, 
marknads föring och sponsring inte efterlevts. Informationen skall ges uppdelat efter effekten av bristen  
på efterlevnad.

m

aspekt: kunders integritet

PR8 ADD Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata. m

aspekt: efterlevnad

PR9 Belopp avseende betydande böter för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet av  
produkter och tjänster.

m

Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Socialt ansvar 
återfinns på sidorna 52–53. Beskrivning av strategi 
och policy inom verksamhetsområdet återfinns på 
sidan 44. Bolagets avdelning CSR & Public Affairs, 
som ingår i koncernstab Kommunikation & Sam-
hälle, har ansvaret för att utveckla övergripande 
policyer, strategier, processer, verktyg och nyckel-
tal vad gäller Svenska Spels sociala ansvarsarbete. 
Affärs områden och försäljningsområden har ansvar 
för respektive affärs styrning och uppföljning. 

Socialt ansvar

Stor påverkan – stort inflytande
I den statliga pokerutredningen 2008 utvärderades 
Svenska Spels poker på nätet och dess effekter på 
spelarna samt nyttan av spel ansvars åtgärderna i 
pokertjänsten [PR1]. Svenska Spel har ett ansvar att 
förhindra penningtvätt, bedrägerier, minderårigt 
spelande samt minska negativa sociala konsekven-
ser av spelandet. Detta redovisas genom nyckeltal 
under avsnittet Affärsetik- och säkerhet samt socialt 
ansvar [PR2 ADD]. Svenska Spel har anslutit sig till 
såväl egna, nationella som internationella forum 
och marknadsföringsetiska riktlinjer [PR6].

Relevansbedömning
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Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Ansvar för med-
arbetarna återfinns på sidorna 52–53. Beskrivning av 
strategi och policy inom verksamhetsområdet åter-
finns på sidan 47. Koncernstab Personal har ansvaret 
för att utveckla övergripande policyer, strategier,  
processer, verktyg och nyckeltal vad gäller Svenska 
Spels personal arbete.  

Stor påverkan – stort inflytande 
Svenska Spel har sex verksamhetsorter; huvud kontoret 
i Visby på Gotland, kontoret i Sundbyberg samt fyra 
kasinoorter i Stockholm, Göteborg, Malmö och  

Ansvar för medarbetarna

Sundsvall. Inom kasinoverksamheten är omsättningen 
av personal högre än inom övriga verksamheten på 
grund av långa arbetspass, nattarbete samt förhållande-
vis ung personal [LA1–2].  Det finns inga förmåner  
som inte omfattas av tillfälligt anställda eller deltids-
anställda [LA3]. Samtliga anställda inom koncernen 
omfattas av kollektiv avtal [LA4]. Arbetsmiljöarbetet 
inriktar sig till stor del på att förebygga problem som är 
kopplade till att många medarbetare möter spelare 
med problem [LA7]. Sammansättning av styrelse- och 
ledning ur ett mångfaldsperspektiv redovisas i Års-
redovisningen på sidorna 116–119. Svenska Spel 
genomför årligen en lönekartläggning fördelat på 
region, tjänster och kön [LA14].

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: anställning

LA1 Total personalstyrka uppdelad på anställningsform och region. 49, 92  ◗

LA2 Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. 49 ◗

LA3 ADD Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt och deltidsanställda.  47 l

aspekt: relationer mellan anställda och ledning

LA4 Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 49 l

LA5 Minsta	varseltid	angående	förändringar	i	verksamheten,	med	upplysning	om	huruvida	detta	är	specificerat	 
i kollektivavtal.

m

aspekt: arbetsmiljö (hälsa och säkerhet)

LA6 ADD Andel av personalstyrkan som är representerade i formella och gemensamma lednings och personal,  
arbetsmiljö och säkerhetskommittéer som bistår med övervakning och rådgivning om arbetsmiljö och  
säkerhetsprogram.

m

LA7 Omfattningen	av	skador,	arbetsrelaterade	sjukdomar,	förlorade	arbetsdagar,	frånvaro	samt	totala	antalet		arbets
relaterade dödsolyckor per region.

49, 92  ◗

LA8 Utbildning, träning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram för att bistå de anställda och 
deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar.

m

LA9 ADD Områden	kring	hälsa	och	säkerhet	som	täcks	in	av	formella	avtal	med	fackföreningar. m

aspekt: träning och utbildning

LA10 Genomsnittligt antal tränings och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier. m

LA11 ADD Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda 
vid anställningens slut.

m

LA12 ADD Procent anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. m

aspekt: Mångfald och jämställdhet

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra 
mångfaldsindikatorer.

116–119 ◗

LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per anställningskategori. 49 ◗

aspekt: ickediskriminering

HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 47 l

aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal

HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsent
ligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa rättigheter.

m

Relevansbedömning

Litet Stort

Li
te

n
St

or

Inflytande och kontroll

På
ve

rk
an

LA7

LA12

LA1-4

LA13-14

HR5-9

HR4

LA5
LA6
LA8
LA9

LA10
LA11

Resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor
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Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Ansvar för  
miljön återfinns på sidorna 52–53. Beskrivning av stra-
tegi och policy inom verksamhetsområdet återfinns på 
sidan 50. Bolagets avdelning CSR & Public Affairs, som 
ingår i koncernstab Kommunikation & Samhälle, har 
ansvaret för att utveckla övergripande policyer, strate-
gier, processer, verktyg och nyckeltal för Svenska Spels 
miljöarbete. 

Ansvar för miljön

Stor påverkan – stort inflytande
Svenska Spel är stora förbrukare av papper i kvitton, 
lotter och kontersmaterial. Att minska materialförbruk-
ningen är ett fokusområde inom Svenska Spels miljö-
arbete [EN1]. Energi användningen är till största delen 
kontorsel, uppvärmning samt drift av datorhall och 
spel i kasinon [EN4].

Gods- och tjänstetransporter står för en stor del av 
Svenska Spels koldioxidutsläpp genom transporter av 
lotter och marknadsmaterial samt persontransporter 
mellan Stockholm och Visby samt många utlandsresor 
till leverantörer och intressenter i såväl Europa som 
USA/Kanada [EN16] och [EN17].

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: Material

EN1 Materialanvändning	i	vikt	och	volym. 51 l

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning. m

aspekt: energi

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. m

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. 51 l

EN5 ADD Energibesparingar genom sparande och effektivitetsförbättringar. m

EN6 ADD Initiativ för att tillhandahålla energieffektiva produkter och tjänster samt produkter och tjänster baserade på  
förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ.

m

EN7 ADD Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering. m

Forts. anställningsförhållanden och arbetsvillkor Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: Barnarbete

HR6 Verksamheter	för	vilka	man	uppmärksammat	att	det	finns	väsentlig	risk	för	fall	av	barnarbete	och	åtgärder	som	
vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete.

m

aspekt: tvångsarbete

HR7 Verksamheter	för	vilka	man	uppmärksammat	att	det	finns	väsentlig	risk	för	tvångsarbete	och	obligatoriskt	
arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete.

m

aspekt: Säkerhetsrutiner

HR8 ADD Procent av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer och rutiner som handlar om 
mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten.

m

aspekt: Ursprungsbefolkningars rättigheter

HR9 ADD Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna åtgärder. m

Relevansbedömning

Litet Stort

Li
te

n
St

or

Inflytande och kontroll

På
ve

rk
an

EN26
EN5

EN29

EN6

EN1

EN18

EN4

EN8

EN16-17

EN2
EN3
EN9
EN10

EN7

EN28
EN30

EN11-15
EN19-25

Resultatindikatorer för miljöpåverkan
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Forts. Miljöpåverkan Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: vatten

EN8 Total vattenanvändning per källa. m

EN9 ADD Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. m

EN10 ADD Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av totalt använd volym. m

aspekt: Biologisk mångfald

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden och områden med  
högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden.

m

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska mångfalden  
i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför skyddade områden.

m

EN13 ADD Skyddade eller restaurerade miljöer. m

EN14 ADD Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den biologiska mångfalden. m

EN15 ADD Antal av IUNC rödlistade arter och nationellt skyddade arter med hemvist i områden som påverkas av  
verksamheten, per grad av utrotningsrisk. m

aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 51 l

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 51 l

EN18 ADD Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning i vikt. m

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. m

EN20 NOx,	SOx,	samt	andra	väsentliga	luftföroreningar,	i	vikt	per	typ. m

EN21 Totalt utsläpp till vatten, i kvalitet och recipient. m

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod m

EN23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill. m

EN24 ADD Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i 
Baselkonventionens Bilagor I, II, III och VIII, samt procent transporterat avfall som transporterats internationellt.

m

EN25 ADD Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vattenmassor samt relaterade  
naturmiljöer som väsentligt påverkas av den redovisande organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna 
avrinningsvatten.

m

aspekt: produkter och tjänster

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. m

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori. m

aspekt: efterlevnad

EN28 Monetärt	värde	av	betydande	böter,		och	det	totala	antalet	icke-monetära	sanktioner	till	följd	av	brott	mot	 
miljölagstiftning och bestämmelser.

m

aspekt: transport

EN29 ADD Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används  
i verksam heten, inklusive transport av arbetskraft.

m

aspekt: Övergripande

EN30 ADD Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, ange typ. m
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Kombinerad bestyrkanderapport 

Till läsarna av Svenska Spels årsredovisning 2008

Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i AB Svenska Spel att gran

ska innehållet i hållbarhetsredovisningen för år 2008, inklu

derad i årsredovisningen. Det är styrelsen och företags

ledningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom 

miljö, arbetsmiljö, affärsetik, socialt ansvar och hållbar 

utveckling samt för att upprätta och presentera hållbar

hetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt 

ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen 

grundad på vår granskning. 

Granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört uppdraget i enlighet med RevR 6 Bestyrkande 

av hållbarhetsredovisningar utgiven av FAR SRS. En revision 

syftar till att uppnå en hög men inte absolut säkerhet, för 

att försäkra oss om att informationen inte innehåller väsent

liga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 

av underlagen för kvantitativ och kvalitativ information i 

hållbarhetsredovisningen. En översiktlig granskning är i 

huvudsak begränsad till förfrågningar hos bolagets perso

nal med ansvar för hållbarhetsfrågor och analytisk gransk

ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 

Den uttalade slutsatsen grundad på vår översiktliga gransk

ning har därför inte den säkerhet som vår uttalade slutsats 

grundad på vår revision har. Eftersom detta är ett kombine

rat uppdrag lämnar vi våra slutsatser avseende revision och 

översiktliga granskning i separata avsnitt. 

Vår översiktliga granskning har omfattat hållbarhetsredo

visningen på sidorna 29–60 i årsredovisningen. Härutöver 

har vår revision särskilt omfattat följande information i håll

barhetsredovisningen:

a.  Intressentanalysen – Uppgifter om genomförande och 

resultat av intressentanalysen (sidorna 36–37) 

b.  Ekonomiskt ansvar – Uppgifter avseende ekonomiskt 

värdeskapande samt Svenska Spels investeringar i reklam 

(sidan 40)

c.  Affärsetik och säkerhet – Kvantitativa uppgifter om akti

viteter och resultat (sidan 43), avseende anmälda fall av 

misstänkt penningtvätt respektive ”övrigt spel”

d.  Socialt ansvar – Centrala nyckeltal för spelansvar  

(sidan 45), avseende uppgifter från undersökningen  

”Spelkartläggningen”

e.  Ansvar för medarbetarna – Uppgifter avseende andel 

kvinnliga chefer samt anställningsort (sidan 49)

Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som använts 

eller huruvida det är möjligt för företaget att uppnå fram

tidsinriktad information (såsom mål, förväntningar och 

ambitioner). 

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, utgiven av Global 

Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhets

redovisningen, samt de redovisnings och beräkningsprin

ciper som företaget särskilt tagit fram och angivit. Dessa 

framgår av sidorna 52–53 i hållbarhetsredovisningen. Vi 

anser att dessa kriterier är lämpliga för vårt uppdrag. 

Genomförda granskningsåtgärder 

vid vår översiktliga granskning: 

De viktigaste åtgärderna i vår översiktliga granskning har 

utgjorts av följande:

•	 	Inhämtande	av	vår	kunskap	och	förståelse	för	Svenska	

Spels organisation och verksamhet 

•	 	Bedömning	av	kriteriernas	lämplighet	och	tillämpning	

avseende intressenternas informationsbehov

•	 	Intervjuer	med	ansvarig	personal	på	koncernnivå	och	på	

utvalda enheter i syfte att bedöma den kvalitativa och 

kvantitativa informationen i hållbarhetsredovisningen 

•	 	Tagit	del	av	interna	och	externa	dokument	för	att	

bedöma den rapporterade informationen 

•	 	Avstämning	och	detaljtester	av	information	mot	inhäm

tade interna och externa källdokument avseende redo

visad information i hållbarhetsredovisningen

•	 Platsbesök	vid	utvalda	kasinon	inom	Casino	Cosmopol	

>>
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•	 	Utvärdering	av	den	modell	som	använts	för	att	beräkna	

koldioxidutsläpp

•	 	Avstämning	av	finansiell	information	mot	företagets	års

redovisning för år 2008

•	 	Bedömning	av	företagets	uttalade	tillämpningsnivå	

avseende GRI:s riktlinjer

•	 	Övervägande	av	helhetsintrycket	av	hållbarhetsredovis

ningen, samt dess format, därvid övervägande av infor

mationens inbördes överensstämmelse med tillämpade 

kriterier.

Genomförda granskningsåtgärder vid vår revision:

Vår revision har omfattat följande granskningsåtgärder: 

•	 	Avstämning	av	redovisad	information	mot	inhämtade	

interna och externa källdokument och detaljtester av de 

utvalda punkterna a–e enligt ovan i hållbarhetsredovis

ningen

•	 	Inhämtande	av	externa	bekräftelser	avseende	anmälda	

fall av misstänkt penningtvätt respektive ”övrigt spel” i 

punkt c ovan

•	 	Platsbesök	hos	underleverantörer	till	Svenska	Spel	för	

granskning av information avseende intressentanalysen 

(punkt a) och spelkartläggningen (punkt d).

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är 

tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för 

våra slutsatser nedan. 

Slutsatser

vår slutsats baserad på vår översiktliga granskning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 

fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 

att informationen i hållbarhetsredovisningen som omfattas 

av vår översiktliga granskning inte, i allt väsentligt, är upp

rättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna. 

vår slutsats baserad på vår revision

Grundat på vår revision anser vi att den information i håll

barhetsredovisningen som omfattas av vår revision i punk

terna a–e ovan, i allt väsentligt har upprättats i enlighet 

med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 13 mars 2009

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 Per Wardhammar Lars-Olle Larsson

 Auktoriserad revisor Specialistmedlem FAR SRS 
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Ekonomisk redovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, 
organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för räken-
skapsåret 1 januari–31 december 2008 omfattande sidorna 
63–106.

Koncernens verksamhet och struktur
Ägarförhållanden
Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten. 

Ägarens uppdrag
I samband med bolagsstämman den 15 april 2008 överläm-
nade  ägaren ett dokument med information till styrelsen för 
Svenska Spel. 

Dokumentet innehåller bl a  ägarens uppdrag till Svenska 
Spel. 

Ägaren genomförde inför 2007 en genomgripande justering 
av uppdraget för Svenska Spel. För 2008 har endast en föränd-
ring genomförts innebärande att uppdraget kompletterats 
med följande: 

AB Svenska Spel ska anta en försiktighetsprincip när det gäl-
ler nya spel och nya marknader. 

Ägarens uppdrag till Svenska Spel är därmed:
AB Svenska Spel skall efter tillstånd av regeringen anordna spel 

och lotterier. AB Svenska Spel skall beakta konsumenternas 
intresse av ett trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet. 
En väl utbyggd service såväl i storstad som i glesbygd skall 
eftersträvas.

Social skyddshänsyn skall prioriteras när spelformer utveck-
las och i övrig verksamhet. Risken för bedrägerier och olagligt 
spel skall också beaktas. Maximal säkerhet i spelhanteringen 
skall eftersträvas. En effektiv och oberoende kontroll skall möj-
liggöras för tillsynsmyndig heten. 

AB Svenska Spel skall anta en försiktighetsprincip när det 
gäller nya spel och nya marknader. Bolaget skall i sin mark-
nadsföring av verksamheten ha en ansvarsfull inriktning som 
också innebär ett socialt åtagande, i syfte att inte uppfattas 
som alltför påträngande. 

gällande tillstånd
Regeringen har under en lång rad av år lämnat olika former av 
tillstånd till Svenska Spel. Nedan följer en förteckning över nu 
gällande tillstånd.

Lotterier och vadhållning på idrottstävlingar
Regeringen har 2008-12-18 lämnat AB Svenska Spel tillstånd att 
anordna lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten  
fr o m den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2009.

Viktiga händelser 2008

Första kvartalet

•   Intensifierad kontroll av före-
komsten av illegala spelauto-
mater hos Svenska Spels 
ombud, samt sanktioner i form 
av uppsägningar om de illegala 
automaterna inte tas bort.

•    Möjligheten att köpa Dröm
vinsten i kassalinjen hos Ica.

•     Skärpt ålderskontroll via  
ålders verifiering i Vegasauto-
mater införd på fyra orter.

•    Lansering av Bingohalls
konceptet BingoLive.

•    Ny organisation inom koncer-
nen fr o m 20080101.

Andra kvartalet

•    Spelmarknadsutredningen  
fick av Regeringen ett tilläggs
direktiv att undersöka förut-
sättningarna för försäljning  
av delar av Svenska Spels verk-
samhet.

•      Till ny styrelseordförande 
utsågs fd ministern och 
ambassadören Margareta 
 Winberg.

•    VD Jesper Kärrbrink lämnade 
sin befattning och ersattes  
av ekonomidirektör Anders 
Hägg som tillförordnad VD för 
Svenska Spel. Rekrytering av 
ny VD inleddes.

Tredje kvartalet

•    Betydande investeringar   
gjordes för att byta ut värde
automater mot nya med större 
möjligheter till införande av 
spel  ansvarsverktyg.

•    Vår nya hemsida svenskaspel.se 
lanserades den 15 september 
med nytt utseende, bättre 
överblick och mer delaktighet.

•     Ytterligare ett spelansvars-
verktyg, en obligatorisk vecko
budget för spel på svenska-
spel.se och mobilen infördes.

Fjärde kvartalet

•   Spelutredare Jan Nyrén 
 presenterade ett betänkande 
om hur en framtida långsiktig 
 hållbar svensk spelreglering 
kan utformas.

•    Svenska Spel utsågs av World 
 Lottery Association till världens 
mest ansvarsfulla  spelbolag.

•    Styrelsebeslut togs om att 
av sluta samarbetsavtalen med 
bingoallianserna gällande 
 BingoLive.

•    Organisationsjustering  genom-
fördes per 20081201.

•    Meta Persdotter utsågs till ny 
VD.
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Värdeautomater
Regeringen har 2008-11-27 lämnat AB Svenska Spel tillstånd att 
anordna spel på värdeautomater för allmänheten fr o m 1 janu-
ari 2009 till och med den 31 december 2009.

Kasinospel
Regeringen har 2007-12-20 lämnat AB Svenska Spel eller helägt dot-
terbolag tillstånd att fr o m den 1 januari 2008 till och med den 31 
december 2009 för allmänheten anordna kasinospel inklusive pen-
ningautomatspel och andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen 
(1994:1000).

Poker över internet
Regeringen har 2008-06-18 lämnat AB Svenska Spel eller hel-
ägt dotterbolag tillstånd att anordna och förmedla pokerspel 
över internet från och med den 1 juli 2008 till och med den 31 
december 2009.

Bingo
Under året har Svenska Spel fortsatt sin provisoriska verksamhet 
med bingo i hall med stöd av tillstånd från olika länsstyrelser. 
Denna verksamhet  har omfattat sju hallar. Under försommaren 
2008 gjorde bolagets ledning en genomlysning av verksam-
heten. Några av slutsatserna var då att det är svårt att fortsätta 
verksamheten på de villkor som tillstånden från länsstyrelserna 
innehåller liksom att det är svårt att attrahera nya bingospelare 
inom ramen för bolagets spelansvarsuppdrag. I slutet av året 
beslutade styrelsen att verksamheten skall upphöra.

ekonomiska ägarkrav
Av AB Svenska Spels bolagsordning 4 § framgår att till utdel-
ning av tillgängliga vinstmedel ska inget belopp utdelas till 
aktieägaren. Alla till utdelning tillgängliga vinstmedel ska  
i stället disponeras på sätt som regeringen föreskriver.

Av regeringens tillstånd till AB Svenska Spel att anordna lotte-
rier framgår att bolagets vinstmedel, i den mån så lämpligen kan 
ske, löpande under räkenskapsåret, ska inbetalas till svenska sta-
ten, Riksgäldskontoret. Inbetalningarna ska ske kvartalsvis, senast 
den 30 april, den 31 juli, den 31 oktober och den 15 februari. 
Utdelningsbara vinstmedel ska kvittas mot AB Svenska Spels 
fordringar på svenska staten, Riksgäldskontoret. Vad som återstår 
av  utdelningsbara vinstmedel efter kvittning av fordringar, lag-
stadgade fonderingar, av riksdag och regering beslutade dispo-
sitioner och övriga vedertagna dispositioner ska betalas in till 
svenska staten.

legal struktur
I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel 
och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och Svenska Spels 
Förvaltnings AB. Svenska Spels Förvaltnings AB bildar en underkon-
cern med dotterbolagen Casino Cosmopols Fastighets AB, CC 
Casino Restaurang AB, AB Svenska Spels Servicecenter och AB 
Svenska Spels Internetservice. Härtill kommer ett antal vilande bolag, 
se not 28 sid 104.

operativ struktur
Organisationen för koncernen förändrades i slutet av 2008. 
Tidigare organisation utgick från två divisioner med sju under-
liggande affärsområden samt ett antal koncernstaber. I nu gäl-
lande organisation har divisionsnivån tagits bort och i stället 
har fyra stora affärsområden, med i vissa fall ingående försälj-
ningsområden bildats. Koncernstabernas organisation är i stort 
densamma som tidigare. Affärsområdeschefer och stabschefer 
rapporterar direkt till VD.

Styrningen av verksamheten utgår från bolagets långsiktiga 
målsättning på tio år som omsätts nedåt i organisationen med 
motsvarande målsättningar i det längre perspektivet samt 
operativa mål och aktiviteter i det kortare perspektivet.

AB Svenska Spel
556460-1812

Casino Cosmopol AB
556485-4296

 Svenska Spels 
Förvaltnings AB

556597-7278

CC Casino 
Restaurang AB

556586-7016

Casino Cosmopols
Fastighets AB
556598-3409

AB Svenska Spels
Internetservice

556485-4320

AB Svenska Spels
Servicecenter
556240-7881

Svenska Spels legala struktur 1

1. I bilden exkluderas vilande bolag.
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Strategisk inriktning
Den långsiktiga målsättningen i ett tioårsperspektiv för 
Svenska Spel är att oaktat regleringsform fortfarande vara ett 
trovärdigt, ansvars fullt och effektivt spelbolag med en mark-
nadsandel av det totala  nettospelandet i Sverige som inte är 
lägre än 50 procent och därmed klara av att bibehålla samma 
vinstnivå som för 2007. Verksamheten ska då som nu bygga på 
ansvar före vinst.

Denna långsiktiga målsättning pekar på den förflyttning 
som bolaget ska göra i ett tioårsperspektiv, men som även har 
en styrande inriktning på varje år inom tioårsperioden.
Målsättningen ska uppnås genom:
•	 	En	överlägsen	service	och	spelupplevelse	i	alla	våra	affärer	

där spelarens möjligheter till spelansvar är en naturlig del  
av upplevelsen

•	 	Utveckling	av	konkurrenskraftiga	och	efterfrågade	produkter	 
och distributionsformer med spelansvar som en integrerad del

•	 	Innovativ	spelansvarsutveckling	i	balans	med	övrig	utveckling
•	 Laddning	av	varumärket
 – Spelansvar, Svenska Spel i framkant, Samhällsnyttan
•	 Internationella	produktsamarbeten
	 –	Spel	i	pooler	med	andra	WLA-bolag
•	 Starkare	kundrelationer
•	 Stärkt	intellektuellt	kapital
 – Ökad verkningsgrad, högre förnyelsegrad, balanserad risk.

Svenska Spels uppdrag innehåller två dimensioner, den ena är 
inriktning mot att tillhandahålla attraktiva spel till konsumen-
terna och den andra är att detta ska ske på ett ansvarsfullt och 
säkert sätt. 

Detta avspeglar sig i den långsiktiga målsättningen  och för 
att ytterligare förtydliga vikten av att uppdraget har två delar 
som hela tiden ska beaktas har några övergripande strategier 
utarbetats:

Svenska Spel, Spelarens första val•	
Ansvar före vinst•	
Hållbar utveckling och intressentdialog•	

Strategierna utgår från det uppdrag som ägaren tillställt bola-
get vid årsstämman 2008. Dessa övergripande strategier visar 
på vikten av att kommersiellt möta kundernas efterfrågan med 
ett väl integrerat spelansvarsinnehåll.

Svenska Spel, Spelarens första val
Svenska Spel verkar på en kommersiell marknad med konkur-
rens från dels andra reglerade aktörer, dels utländska spelbolag 
och illegala aktörer som erbjuder spel på den svenska markna-
den. Att vara spelarnas första val av spelbolag innebär att 
säkerställa att vi kan erbjuda kunden produkter, service och 
spelupplevelser som gör att vi fortsatt kan ses som ett spel-
bolag med ett efterfrågat utbud och därmed även fortsatt  
ha en framträdande roll på den svenska spelmarknaden.

Det är därför avgörande att Svenska Spel har en kommersiell 
strategi och att denna är kopplad till den tioårsuppgift som 
bolaget har att lösa. Strategin innebär att vid valet av spelalter-
nativ ska Svenska Spel framstå som ett attraktivt alternativ till 
de andra val som kunden har. Ambitionen är att genom kun-
dernas val av Svenska Spel som spelbolag kunna bibehålla den 
marknadsposition som vi har. Att kunna göra det är avgörande 
för att framstå som trovärdiga. 

ansvar före vinst
Ansvar före vinst är en grundläggande inriktning i allt kommer-
siellt arbete på Svenska Spel och är i första hand kopplat till 
spelutveckling och marknadsföring. Ur ett strategiskt perspek-
tiv betyder det att inte leda utvecklingen av nya spelformer 
som riskerar att öka problemspelandet, men att erbjuda ett 
mer trovärdigt alternativ om någon annan utvecklat en sådan 
spelform och den anses få genomslag på spelmarknaden. Vi 
avstår även från att göra reklam för spelformer som anses 
aggressiva.

Hållbar utveckling och intressentdialog
Svenska Spel ska bidra till en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling genom att bedriva en verksamhet som levererar 
betydande överskott till samhällsnyttiga ändamål, samtidigt 
som de risker som verksamheten för med sig hanteras i syfte 
att minimera negativa effekter för samhället.

Bolagets spelansvarsprogram, med dess omedelbara kopp-
ling till affärsverksamheten är centralt för hållbarhetsarbetet. 
Svenska Spels spelansvar är inriktat på att förebygga att pro-
blem uppstår, det gör vi i första hand genom att erbjuda våra 
spelare information och utbildning och genom att utveckla 
olika former av verktyg som hjälper dem att skapa god kontroll 
över sitt spelande.

Svenska Spel ska också genom effektiva, nyskapande åtgär-
der minska bolagets påverkan på miljön. Målet är att minska 
bolagets koldioxidutsläpp med 90 procent till och med 2015. 
Detta sker främst genom åtgärder inom områdena godstran-
sporter, pappersförbrukning, energianvändning och tjänste-
resor.

Utöver vårt arbete för att effektivt hantera bolagets mer 
direkta påverkan på omvärlden, vill vi också bidra till en positiv 
utveckling genom att ta ställning för ett demokratiskt samhälle 
som bygger på tolerans och respekt. Det innebär bland annat 
att vi engagerar oss för en positiv utveckling av den svenska 
idrotten – vi ska aktivt bidra till att stödja initiativ som arbetar 
för att få bort avarter som doping, mobbing och fusk från 
idrotten, och samtidigt uppmuntra rent spel mellan aktiva, 
ledare och publik. Svenska Spel ska också verka för att ta till-
vara det mångkulturella samhällets möjligheter genom att 
bejaka kunders, ombuds och medarbetares olikheter.
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G En mycket viktig förutsättning för ett framgångsrikt hållbar-
hetsarbete är en god dialog med bolagets huvudintressenter; 
kunder, medarbetare, ombud och affärspartners, leverantörer, 
ägare, myndigheter, intresseorganisationer, konkurrenter och 
det lokala samhället. Svenska Spel ska därför alltid sträva efter 
en effektiv intressentdialog som bygger på ömsesidig respekt 
och förståelse.

För att styra och följa upp de åtgärder som görs i det 
kortsikt iga perspektivet och styrningen mot den långsiktiga 
målsättningen använder Svenska Spel en styrmodell som byg-
ger på uppföljning av mätområden och mätpunkter inom de 
strategiska områden som identifierats.

Mål och måluppfyllelse
Finansiella mål och måluppfyllelse
De finansiella mål som styr koncernen utgörs i huvudsak av den 
resultatbudget som fastställs av styrelsen före ingången av 
räkenskapsåret. Vid styrelsemötet efter halvårsskiftet presenteras 
en revidering av årsbudgeten i form av en prognos till årets slut. 
För 2008 redovisas följande mål och måluppfyllelse:

MSek Budget prognos Utfall  

resultatbudget/prognos

Rörelseresultat 5 306 5 017 4 985

Resultat efter finansiella poster 
och skatt 5 378 5 122 5 108

icke-finansiella mål och måluppfyllelse
•	 	Nöjd	medarbetarindex,	målsättning	80	procent,	resultat	 

86    procent
•	 	Ledarskapsindex,	målsättning	80	procent,	resultat	 

66 procent
•	 Hälsoindex,	målsättning	80	procent,	resultat	70	procent
•	 	Sjukfrånvaro,	målsättning	<	3,5	procent,	resultat	 

3,7 procent
•	 	Andelen	positiva	till	varumärket	Svenska	Spel,	målsättning	 

60  procent, resultat 58 procent.

Ett nytt chefsutvecklingsprogram för befintliga och  nya chefer 
kommer att genomföras under 2009 för att harmonisera ledar-
skapet med företagets värdegrund.

När det gäller mål och måluppfyllelse för de icke finansiella 
målen hänvisar vi till hållbarhetsredovisningen sid 29–62. 

Finansiell information, koncernen
ny princip för intäktsredovisning
Svenska Spel har, fr o m fjärde kvartalet 2007, ändrat princip för 
redovisning av intäkter från spelverksamheten. Intäkter från 
spelverksam heten redovisas numera som ett nettobelopp 
jämfört med tidigare brutto som fördelades på spelintäkter 
och utbetalda vinster, ombudsprovisioner samt övriga intäkter. 
Nettot kallas i resultaträkningen för  ”Nettoomsättning från 
spelverksamheten mm”. Jämförelsetalen för föregående år är 

justerade i enlighet med den nya principen. Någon effekt på 
rörelseresultatet eller årets resultat föreligger inte.

Anledningen till den förändrade principen är att de lotterier 
och spel som anordnas av Svenska Spel baseras på en omför-
delning av inbetalda medel mellan deltagarna i lotteriet och 
spelet. Svenska Spel tillhandahåller de plattformar som ger 
kunderna möjligheter att i nöjes syfte omfördela medel mellan 
deltagarna i lotteriet eller spelet. De inbetalningar som köpare 
av lotter eller spel gör anses därför till en väsentlig del vara 
uppburna för deltagarnas räkning. Detta innebär att Svenska 
Spels intäkter inte i sin helhet kan anses vara erhållna för egen 
räkning. Svenska Spels intäkter utgörs således av det nettotill-
skott som genereras från tillhandahållandet av plattformarna 
för olika spel och lotterier. 

Årets resultat
Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt 2008 är 
det näst bästa sedan bildandet 1996. I resultatet 2007 ingår 
försäljningen av aktierna i ett av koncernens fastighetsbolag 
om 93 MSEK, men även med effekten av denna försäljning 
exkluderad är resultatet 2007 något bättre än det för 2008. 
Resultatförsämringen beror delvis på gjorda satsningar på nya 
områden såsom Bingo, försäljning av lotter via idrotts-
föreningar och lottprenumeration.

MSek 2008 2007 Förändring,  %

Bruttospelintäkter 22 559 21 499 4,9

Nettospelintäkter 9 804 9 598 2,1

Nettoomsättning från  
spelverksamhet m.m. 8 071 7 915 2

Rörelseresultat 4 985 5 128 –2,8

MSek 2008 2007 Förändring, %

Rörelseresultat exkl.                            
jämf. störande poster 4 985 5 035 –1

Resultat efter finansiella  
poster och skatt 5 108 5 247 1 –2,6

Resultat efter finansiella poster 
och skatt exkl. jämf. störande poster 5 108 5 154 –0,1

Rörelsemarginal, procent 21,9 23,6

Rörelsemarginal exkl.  
jämf. störande poster, procent 21,9 23,2

Balansomslutning 7 912 7 968 –0,7

Eget kapital 5 108 5 248 –2,6

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 4 762 5 224 –8,8

Investeringar i materiella  
anläggningstillgångar 419 172 243

Investeringar i immateriella  
tillgångar 65 33 196

Nettoinvesteringar i   
finansiella tillgångar –224 1481 neg

Soliditet, procent 64,9 65,9

Marknadsandel reglerad  
marknad, procent 59 56

Resultat per aktie, TSEK 2 554 2 624 –2,6

1.  I posten ingår en realisationsvinst vid avyttring av aktierna i Svenska Spels 
Fastighets AB som uppgår till 93 MSEK.

För jämförelse med tidigare år se f lerårsöversikt på sid 108.
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Utvecklingen per affärsområde
Koncernen Svenska Spels organisation har fram till december 
2008 bestått av två divisioner med totalt sju underliggande 
affärsområden samt staberna Ekonomi & Koncernstöd, Kom-
munikation & Samhälle, IT, Juridik och Personal.

Den 1 december 2008 togs divisionsnivån bort för att få 
större närhet mellan affärsområdena och ledningen. I stället 
skapades fyra stora affärsområden vars chefer ingår i koncern-
ledningen. På så sätt har förutsättningarna för en effektiv styr-
ning av affärsverksamheten förbättrats. Staberna berörs margi-
nellt av nyordningen.

De fyra affärsområdena är: Restaurangspel & Bingohallar, 
Kasino, Ombud och Internet. Deras nettospelintäkter 2008 för-
delar sig som följer:

nettospelintäkter, MSek 2008 2007
 Förändring, 

MSek Förändring, %

AO Restaurangspel  
& Bingohallar 2 044 1 936 108 5,6

AO Kasino 1 224 1 153 71 6,2

AO Ombud 5 281 5 328 –47 –0,9

AO Internet 1 255 1 181 74 6,3

Svenska Spel Totalt 9 804 9 598 206 2,1

Affärsområde Restaurangspel & Bingohallar
Under affärsområdet Restaurangspel & Bingohallar sorterar de 
2 229 restauranger och bingohallar som tillhandahåller värde-
automatspelet Vegas (2 249) inklusive de 7 bingohallar som 
drivs av Svenska Spel (4). I dessa lokaler finns 6 818 Vegasauto-
mater (7 014) utställda, varav 35 stycken (15) i bingohallarna.

Restaurangspel (Vegas) står för 1 983 MSEK (1 928) och  
Bingohallar för 61 MSEK (8), vilket medför att nettospelintäk-
terna för hela affärsområdet 2008 uppgår till 2 044 MSEK  
(1 936), ca 21 procent av Svenska Spels sammanlagda netto-
spelintäkter på 9 804 MSEK (9 598).

affärsområde restaurangspel
Svenska Spel avstår från att marknadsföra Vegas. De flesta sats-
ningar som görs är föranledda av ett extra omfattande skydds-
hänsyn för att undvika uppkomst av problemspelande. Affärs-
området utbildar affärspartners i spelansvar och sprider också 
kunskap via påminnande kampanjer och information.

För att spela på Vegas måste man ha fyllt 18 år. Under 2008 
infördes åldersverifiering på Vegasautomaterna löpande. Det 
innebär att kunderna måste ange födelseår, -månad och -dag 
innan de kan börja spela. Är spelaren 18 år fyllda kan spelet 
starta. Om spelaren är under 18 år kan spel inte inledas. Vid 
vinst finns födelsenummer angivet på vinstkvittot, som upp-
visas tillsammans med legitimation när vinst hämtas ut. Vid 
årsskiftet var åldersverifiering införd på cirka 70 procent av 
spelplatserna. Den har snabbt fått acceptans hos såväl spelare 
som affärspartners.

Två olika typer av kontroller görs regelbundet hos Svenska 
Spels affärspartners för att säkerställa att de i sin tur har kon-
troll på att minderåriga inte spelar på Vegasautomater. En typ 
av ålderskontroll sker genom observation som beskriver hur 
den dagliga affären ser ut. Här uppmanas affärspartnern att 
fråga om legitimation om en person ser ut att vara under 23 år. 
Vid den andra metoden görs ålderskontroller där personer 
mellan 18 och 20 år försöker inleda spel på Vegasautomaten. 
Syftet är att få affärspartners och deras medarbetare att upp-
märksamma när ungdomar vill spela på Vegasautomaterna.

Svenska Spel kontrollerar också eventuell förekomst av ille-
gala	spelautomater.	I	förekommande	fall	meddelas	Lotteri-
inspektionen och affärspartnern får en uppmaning att se till  
att automaterna avlägsnas. Om så inte sker säger Svenska Spel 
upp partnerskapet. Under 2008 avbröts samarbetet med 17 
affärspartners på grund av att de bröt mot bestämmelserna i 
speltillståndet.

    

Viktiga händelser 2008
•    Införde åldersverifiering som nu finns på 70 procent av 

spel platserna för Vegas.
•    Investerade i 1 500 nya Vegasautomater och lanserade  

4 nya Vegasspel.
•    Startade BingoLivehallarna i Jönköping, Högdalen och 

Borås. Officiell invigning av BingoLive vid fridhemsplan 
 i Stockholm.

Prioriteringar inför 2009
•    Inleda implementering av ett nytt centralsystem som  

möjliggör att affärsområdet i framtiden kan erbjuda fler 
spelansvarsverktyg vid spel på Vegas.

•    fullfölja åldersverifiering och investera i fler nya  
automater.

•   Introducera fyra nya Vegasspel.
•    Avveckla Svenska Spels engagemang i de sju Bingo-

Livehallarna, varvid försäljningsområdet Bingohallar 
upphör.

affärsområde restaurangspel & Bingohallar
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Arbetet med att kontrollera att Svenska Spels affärspartners 
följer reglerna för ålderskontroller pågår ständigt. Det sker i 
kombination med ett brett kampanj-, utbildnings- och infor-
mationsarbete riktat till såväl affärspartners och medarbetare 
som till spelare. Det breda opinionsarbetet sker i syfte att för-
ändra attityder och arbetssätt. Affärsområdet inför en ny tjänst 
som på heltid kommer att arbeta med att utveckla spelansvars-
arbetet inom affärsområdet.

För att ge kunderna en större spelupplevelse byts gamla 
automater ut mot nya och spelen i Vegasautomaterna varieras. 
Under 2008 lanserade affärsområdet fyra nya spel, som ersatte 
några av de gamla.

Försäljningsområde Bingohallar
Det tidigare affärsområdet Bingohallar är numera ett försälj-
ningsområde inom AO Restaurangspel & Bingohallar. I Sverige 
finns 87 bingohallar (90) där överskottet för Vegas går direkt till 
det lokala föreningslivet. Därutöver finns de 7 bingohallar (4) 
som drivs av Svenska Spel.

Under 2008 har Svenska Spel övertagit 3 nya bingohallar 
och	införlivat	BingoLive-konceptet	i	dem.	Bolagets	bingohallar	
ligger i Stockholm med omnejd (Fridhemsplan, Hötorget, 
Sundbyberg, Skärholmen och Högdalen) samt i Jönköping och 
Borås. Cirka 90 procent av överskottet går direkt till de förenings-
allianser som är knutna till var och en av hallarna.

Nettospelintäkterna för försäljningsområde Bingohallar upp-
gick 2008 till drygt 61 MSEK (8), varav bingospelet står för cirka 
33 miljoner kronror (4) och intäkterna från de Vegasautomater 
som finns i hallarna uppgår till cirka 28 MSEK (4).

I	BingoLive-hallarna	finns	traditionell	bingo	på	pappers-
brickor och digitala pekskärmar som erbjuder olika typer av 
bingospel, en del med vecko- och månadsfinaler.
I	hallarna	går	det	även	att	spela	på	Vegasautomater.	CaféLive	

har kaffe, läsk och lättare maträtter till försäljning.
Åldersgränsen	för	att	få	vistas	i	Svenska	Spels	BingoLive-hallar	

är 18 år. Svenska Spel har policyn att anställda inom koncernen 
inte får spela bingo i hallarna. 

I december 2008 fattade Svenska Spels styrelse beslutet att 
avveckla	verksamheten	i	BingoLive-hallarna.	Orsaken	är	att	den	
inte utvecklas som tänkt, att Svenska Spel inte fått förväntat 
tillstånd av regeringen samt att bingohallsverksamhet enligt 
spelutredningen ska vara förbehållen folkrörelserna.
Varumärket	BingoLive	infördes	under	2008	även	på	Svenska	

Spels bingo på svenskaspel.se.

Affärsområde Kasino 
Casino Cosmopol är ett dotterbolag till AB Svenska Spel.

Casino Cosmopol har en åldersgräns på 20 år. Kasino-
anställda får inte spela på kasinona.

Under 2008 ökade besöken till de fyra kasinona – Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Sundsvall – till 1 189 800 stycken 
(1 153 661). Nettospelintäkterna blev 1 224 MSEK (1 153), som 
utgör drygt 12 procent av Svenska Spels totala nettospelintäkter.

Affärsområdets vision är att ”Casino Cosmopol ska med ett 
oöverträffat spelansvar och ett värdskap i världsklass erbjuda 
internationella kasinospel i en överraskande, spännande och 
säker miljö och därigenom ligga i framkant som ledande 
kasino företag i norra Europa.”

    

affärsområde kasino

Viktiga händelser 2008
•   ersatte hanteringen av mynt i spelautomaterna med 

kvitton.
•    ersatte cirka 650 gamla spelautomater med nya, 

moderna maskiner.
•  Utsåg Responsible gaming Managers (spelansvars

koordinatorer) på varje kasino.
•  Casino Cosmopol nominerades till årets bästa kasino

bolag vad gäller spelansvar.
•  Installerade cirka 350 nya kameror och ett nytt bild

lagringssystem.
•  Införde multimediasystem för bättre information till  

gäster och personal samt ett nytt system för bordsspel 
och kassahantering.

• Införde nya restaurangkoncept i Malmö och göteborg.
•  förhandlingar i en tvist med Unionen angående bland 

annat OBersättning som slutade med förlikning.

Prioriteringar inför 2009
•  Ytterligare förbättra spelansvar och värdskap genom  

bland annat utbildning.
• öka nettospelintäkterna genom fortsatt kanalisering.
•  Optimera och anpassa respektive kasinos yta för bästa 

möjliga affär och gästnöjdhet.
•  Införskaffa och implementera nytt bokningssystem för 

restaurang, poker och evenemang.
• förnya gästregistreringssystemet.
•  fortsatt fokus på tryggheten och säkerheten för både 

gäster och personal på kasinona.
•  förtydliga och utveckla mixen av klassiska kasinospel, 

god mat och underhållning.

EK
O

N
O

M
IS

K
 R

ED
O

V
IS

N
IN

G



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008   69SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008   69

I linje med ambitionen om oöverträffat spelansvar och ett 
värdskap i världsklass är affärsområde Kasinos satsningar på 
personalutbildningar omfattande. Spelansvar är ett obligato-
riskt ämne för alla som jobbar på kasinona. Under 2008 
genomfördes dessutom en värdskapskonferens för hela perso-
nalen och coachingutbildning för en stor del av personalen.

Svenska Spel arbetar på att kanalisera illegalt spel på auto-
mater och så kallade svartklubbar till det egna lagliga, trygga 
alternativet. Casino Cosmopols satsningar på stora poker-
turneringar som Poker SM, Spring Poker Week, Nordic Masters, 
SWOP,	Malmö	Open,	Nordic	Light	och	Christmas	Poker	Week	är	
ett led i denna strävan. Servicen för gästerna har också förbätt-
rats med nya öppningstider för Casino Cosmopol i Sundsvall 
(klockan 12.00) och ny stängningstid för Casino Cosmopol i 
Göteborg (klockan 05.00).

Tekniken på kasinona är avancerad och genomgår kontinu-
erlig översyn. Ett förbättrat säkerhetssystem, spelansvarsinfor-
mation och klockor som visas i det nya multimediasystemet 
samt ett system med vinstkvitton som ersatte mynt- och 
sedelhanteringen infördes 2008. Under 2009 kommer omfat-
tande arbete att läggas ner på nya system för bokning och 
registrering av gäster.

Arbetet med spelansvar uppmärksammades internationellt 
och Casino Cosmopol blev 2008 nominerat av International 
Gaming Awards till priset ”Socially Responsible Casino Operator 
of the Year”.

Affärsområde Ombud
Affärsområde Ombud står för den största delen av Svenska 
Spels nettospelintäkter. 2008 uppgick de till 5 281 MSEK 
(5 328), cirka 54 procent av Svenska Spels total.

Det består av tre försäljningsområden: Butik, Förening och 
Prenumeration. Avdelningen Marknad och Produktstrategi 
ansvarar för marknadsföring och produktutveckling.

Försäljningsområde Butik
Vid årsskiftet 2008/2009 hade Svenska Spel 6 811 ombud 
(6 385) – butikskedjor, livsmedelsaffärer, varuhus, spelbutiker, 
tobaksaffärer, bensinstationer med flera. De står för 5 235 
MSEK i nettospelintäkter (5 307). 2 801 spelombud (2 865) har 
större delen av Svenska Spels sportspel, nummerspel och lot-
ter i sitt sortiment, medan 3 855 saluför enbart lotter (3 520).  
I glesbygd och på mindre orter finns 871 spelombud, på vilka 
Svenska Spel ställer lägre lönsamhetskrav.

Under 2008 har försäljningsområdet genomfört kraftfulla 
insatser och utökade kontroller för att säkerställa att Svenska 
Spel inte verkar i ombudsmiljöer där illegala spelformer före-
kommer. Under 2008 sade Svenska Spel upp 25 ombud på 
grund av avtalsbrott inom detta område.
Den	internationella	branschorganisationen	World	Lottery	

Association utnämnde Svenska Spel till det spelbolag som har 
den bästa spelansvarsutbildningen riktad till ombud och 
affärspartners. Det är ett gott betyg på försäljningsområde 
Butiks omfattande satsning på spelansvaret hos ombuden.

En markant förbättring av ombudens legitimationskontroller 
och fullföljande av åldersbegränsningarna kan ses efter det att 
hårdare sanktioner infördes 2007. Försäljningsområdet genom-
för provköp för att kontrollera hur ombuden följer regelverket. 
Numera klarar 75 procent av ombuden de första provköpen. 
2008 stängdes 39 ombud tillfälligt av på grund av bristande 
ålderskontroll och 31 ombud förlorade sitt ombudskap hos 
Svenska Spel på grund av allvarliga avtalsbrott, varav 25 stycken 
på grund av att de hade illegala spelautomater i lokalen.
Föregående	år	började	Svenska	Spel	sälja	Lotto	och	Joker	

(som ger chans till Drömvinsten) i kassalinjen hos butikskedjan 
Reitan Servicehandel i Sverige (Pressbyrån och 7-Eleven). 
Under 2008 startades ett liknande samarbete med Ica, som 
under	hösten	kunde	erbjuda	sina	kunder	Lotto/Joker	i	kassa-
linjen. Målsättningarna framöver är att fortsätta denna typ av 
samarbeten med andra butikskedjor.

    

affärsområde ombud

Viktiga händelser 2008
•  ökade antalet provköp i butikerna och stärkte kontrol-

len av illegala spel hos ombuden.
• Lanserade Lottospel i kassalinjen hos Ica.
• Produktutveckling på Keno och Oddset.
• Införde förbättrad digital information hos ombuden.
• försäljningsområde förening inledde test av arenaspel.

Prioriteringar inför 2009
• genomföra ålderskontroller hos alla spelombud.
• Utveckla spelansvarsverktyget och en ny produkt.
•  förändra produktportföljen från särskilt framtagna  

föreningslotter till ordinarie Triss och Tia.
•  Starta ett tredje kedjesamarbete kring försäljning  

av spel i kassalinjen.
• Utveckla nätpartnertjänst för föreningar.
• Lansera nya lotter.
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Fakta om Svenska Spels affärsområden

affärsområde restaurangspel

  nettospelintäkter Förändring

MSek 2008 2007 MSek %

Vegas i restauranger 1 750 1 682 68 4,0

Vegas i bingohallar 233 246 –13 –5,3

nettospelintäkter totalt 1 983 1 928 55 2,9

Bruttospelintäkter totalt 7 287 7 082 205 2,9

Affärsområde Kasino

nettospelintäkter Förändring

MSek 2008 2007 MSek %

Sundsvall 98 94 4 4,3

Malmö 268 251 17 6,8

Göteborg 363 328 35 10,7

Stockholm 495 480 15 3,1

nettospelintäkter totalt 1 224 1 153 71 6,2

Försäljningsområde Bingohallar

  nettospelintäkter Förändring

MSek 2008 2007 MSek %

BingoLive 33 4 29 725,0

Vegas 28 4 24 600,0

nettospelintäkter totalt 61 8 53 662,5

Bruttospelintäkter totalt 195 24 171 712,5

Antal	BingoLive-hallar 7 4

Antal	Vegas	i	BingoLive-hallar 35 15
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Nettospelintäkter
per affärsområde 2008

Affärsområde Restaurangspel & Bingohallar

affärspartners 
affärspartners, antal 2008 2007

Restauranger 2 135 2 155

Vegas i restauranger 6 430 6 606

Bingohallar 87 90

Vegas i bingohallar 353 393

(exkl.	våra	BingoLive-hallar,	som	redovisas	under	försäljningsområde	
Bingohallar)
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Försäljningsområde Butik
nettospelintäkter Förändring

MSek 2008 2007 MSek %

Stryktipset  313 357  –44 –12,3

Europatipset 108 116 –8 –6,9

Dubbelvinsten 11 14 –3 –21,4

Topptipset 50 9 41 455,6

Måltipset 108 120 –12 –10,0

Oddset 572 598 –26 –4,3

Lotto 1 255 1 222 33 2,7

Viking	Lotto 46 49 –3 –6,1

Joker 385 380 5 1,3

Keno 586 563 23 4,1

Limbo 0 13 –13 –100,0

Penninglotten 12 13 –1 –7,7

Triss 1 559 1 572 –13 –0,8

Skrap-Spel 92 111 –19 –17,1

Tia 100 124 –24 –19,4

Övriga lotterier 38 46 –8 –17,4

nettospelintäkter totalt 5 235 5 307 –72 –1,4

Bruttospelintäkter totalt 11 217 10 984 233 2,1

Försäljningsområde Förening
nettospelintäkter Förändring

MSek 2008 2007 MSek %

Triss 36 20 16 80,0

Julprodukter 1 1 0 0,0

nettospelintäkter totalt 37 21 16 76,2

Bruttospelintäkter totalt 65 38 27 71,1

ombud 

ombud, antal 2008 2007

Spelombud 1 930 1 973

Spelombud ensam på mindre ort 617 628

Spelombud glesbygd 254 264

Spelombud totalt 2 801 2 865

lottombud totalt 3 855 3 520

kassaspelsombud totalt 155

ombud totalt 6 811 6 385

Affärsområde Internet

  nettospelintäkter     Förändring

MSek 2008 2007 MSek %

Stryktipset 71 71 0 0,0

Europatipset 27 26 1 3,8

Dubbelvinsten 3 4 –1 –25,0

Topptipset 10 3 7 233,3

Måltipset 13 13 0 0,0

Oddset 132 118 14 11,9

Lotto 207 170 37 21,8

Joker 71 58 13 22,4

Keno 46 28 18 64,3

Bingo och Pick ’n’ Click 186 183 3 1,6

Limbo 0 1 –1 –100,0

Triss 78 80 –2 –2,5

Skrap-Spel 19 21 –2 –9,5

Tia 19 20 –1 –5,0

Övriga lotter 1 0 1 —

Poker 372 385 –13 –3,4

nettospelintäkter totalt 1 255 1 181 74 6,3

Bruttospelintäkter totalt 2 553 2 218 335 15,1
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Affärsområde Ombud

Försäljningsområde prenumeration
nettospelintäkter Förändring

MSek 2008 2007 MSek %

Triss 9 0 9 —

nettospelintäkter totalt 9 0 9 —

Bruttospelintäkter totalt 18 0 18 —
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De digitala informationstavlor som lanserades förra året 
finns numera installerade hos ca 600 ombud. Budskapen och 
tekniken förbättras kontinuerligt.

Förra året inledde Svenska Spel ett samarbete med Telia, 
som erbjuder ombuden en ny tjänst i form av surfstationer i 
butiken. Där kan butikskunderna köpa tid att surfa på internet 
och även spela på svenskaspel.se. Vid årsskiftet hade 60 
ombud installerat Telias surfzon med dator i butiken och får 
provision på det spel som sker på svenskaspel.se därifrån.

Svenska Spels egen spelbutik, som ligger i anslutning till 
Svenska Spels kontor på Sturegatan i Sundbyberg, har renove-
rats och omdisponerats under 2008. Förutom att fungera som 
butik och kafé kan Svenska Spel använda butiken som ett labo-
ratorium för att testa idéer, nya spel och föra en direkt dialog 
med	spelkunderna.	Följaktligen	kallas	butiken	Labbet	kort	och	
gott.

Försäljningsområde Förening
Det två år gamla försäljningsområdet Förening har under 2008 
nettospelintäkter på 37 MSEK (21).

Vid årsskiftet 2008/2009 uppgick antalet föreningar som säljer 
Svenska Spels lotter till 2 401 stycken (1 524).

Genom att utveckla, sälja och marknadsföra en attraktiv 
spelportfölj ska Svenska Spel skapa en bred acceptans inom 
föreningslivet för försäljningsområde Förening och dess distri-
butionssätt. Det ska finnas enkla och smidiga verktyg för fören-
ingarnas spel-, lott- och prenumerationshantering. Svenska 
Spel erbjuder också stöd och rådgivning till föreningarna i 
syfte att förbättra deras möjligheter till ökade intäkter, större 
engagemang och kunskaper inom området spelansvar.

Försäljningsområdets undersökningar visar att kännedomen 
har ökat och många föreningar kan tänka sig att börja sälja 
Svenska Spels produkter. Inställningen till dem och Förenings 
arbetssätt är överlag positiv inom föreningslivet. Det underlättar 

Svenska Spels arbete med att skapa vänskapliga relationer inom 
föreningslivet framförallt med fotfolket inom föreningslivet.

Försäljningsområdet Förenings uppgift är att bidra till insat-
ser mot breddverksamheten, förbättra bolagets position i 
klubbarna och därigenom stärka Svenska Spels varumärke. Den 
traditionella lottförsäljningen minskar inom föreningslivet och 
man vill gärna hitta nya vägar. En bra inkörsport är att erbjuda 
föreningarna den nätpartnertjänst som Svenska Spel lanserat. 
Denna behöver dock utvecklas och anpassas för att göras 
intressantare och det kommer att ske tillsammans med affärs-
området Internet under 2009.

Våren 2008 startades arenaspel på två ishockeyarenor som 
en testverksamhet. Först ut var Färjestad i Karlstad och Modo i 
Örnsköldsvik. Testet utökas under hockeysäsongen 08/09 och 
målet är att samarbete med totalt sex föreningar höja upp-
levelsen på dessa arenor.

Försäljningsområde prenumeration
Prenumeration är ett nystartat område och hade under 2008 
nettospelintäkter på 9 MSEK. Svenska Spel har idag cirka 50 000 
prenumeranter som valt att få sina lotter regelbundet hemskick-
ade med posten. I dagsläget kan man prenumerera på Triss, Tia, 
SkrapBingo, SkrapKryss och SkrapPyramid, men det finns poten-
tial att utöka servicen ytterligare genom i första hand andra 
slags turspel. Kunderna kan beställa prenumerationen via 
Svenska Spels ombud, föreningar och på svenskaspel.se.

avdelning Marknad och produktstrategi
I februari introducerades två nya vinstnivåer, Keno 1 och Keno 
11, som bidragit till att öka Kenos försäljning. Paketeringen 
Keno Special – med ett förutbestämt antal Keno-rader till ett 
fast pris – lanserades i oktober. Samtidigt infördes nyheter på 
tilläggsspelet Joker, som fick differentierade insatsbelopp på 
10, 20 eller 30 kronor samt en fast vinstplan med en toppvinst 
på 30 MSEK.

    

Affärsområde Internet

Viktiga händelser 2008
•  först i världen införde Svenska Spel obligatorisk vecko-

budget för samtliga nätspel.
•  Lanserade ny sajt för svenskaspel.se med fokus på spel-

upplevelse.
•  BingoLive togs till nätet som ett nytt varumärke för  

att möta den ökande konkurrensen på nätbingo
marknaden.

•  Det nya Spelkortet skickades ut till över 1 miljon  
existerande spelkortskunder.

Prioriteringar inför 2009
•  Utveckla kunddialogen bl a genom att införa  

communitytjänster.
• Vidareutveckla spelansvaret.
•  fortsätta satsning på spelupplevelse genom lansering 

av ny lott och nummerarena.
• Satsa på en ny generations mobila speltjänster.
• Införa ny betalfunktion på Spelkortet.
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Fotbolls-EM var 2008 års stora evenemang för sportspelen, i 
synnerhet Oddset. Två nyheter lanserades då: Oddset Direkt, 
som är en snabbförpackning av flera populära Oddset-spel, 
samt Scorecast, där spelaren tippar på slutresultat i kombina-
tion med första målskytt. Under fotbolls-EM samarbetade 
avdelning Marknad med TV4 och Aftonbladet kring stora PR-
arrangemang i Kungsträdgården och Stadsgården i Stockholm. 
En av reklamfilmerna för Oddset, ”The Stick”, belönades med 
årets mest prestigefyllda svenska reklampris, Guldägget, för 
bästa reklamfilm 2007. I en ny reklamfilm för Stryktipset med-
verkar John Terry, lagkapten i engelska landslaget och Chelsea.

Triss lanserade årets ”fetaste lott” med extra vinster och ett 
uppmärksammat virtuellt skrap genomfördes på Råsunda i 
samband med landskampen Sverige-Portugal. Årets reklam för 
Lotto	med	budskap	om	Drömvinsten	hade	sina	två	bästa	
kampanj veckor under de senaste tio åren.

Under 2009 prioriterar avdelningen utveckling av nya lotter, 
att stärka varumärkena och ökad sponsring av de största sport-
erna.

Affärsområde Internet
2008 ökade nettospelintäkterna via internet och mobiltelefon 
till 1 255 MSEK (1 181). Därmed står svenskaspel.se för nära 13 
procent av Svenska Spels nettospelintäkter 2008. Av svenskar-
nas nettospel på internet har svenskaspel.se en marknadsandel 
på cirka 30 procent (35) enligt en undersökning gjord av affärs-
området Internet 2008. Spelandet via mobiltelefon är jämför-
elsevis marginellt.

I oktober 2008 fick Svenska Spels butik på internet, svenska-
spel.se, en ansiktslyftning då affärsområdet introducerade en 
ny sajt med mera överskådlig och lättnavigerad design. Som 
första internetbutik i världen infördes obligatorisk veckobudget 
för samtliga nätspel. Det innebär att kunderna måste ange i 
kronor hur mycket de är beredda att spela för på svenskaspel.
se under en vecka innan de kan starta spelandet. Om den satta 
veckobudgeten överskrids får kunden vänta till kommande 
vecka för att kunna spela igen. Förfarandet förbättrar för kun-
derna att hålla koll på sitt spelande och ägna det större efter-
tanke.

Internet erbjuder i stort samma spel som spelbutikerna. Där-
utöver finns några spelformer som är särskilt anpassade till  
internet:	Poker,	BingoLive	och	Pick´n´Click.	Poker	är	största	
spelformen och svenskaspel.se rankas som den sjunde största 
pokersajten i världen. Svenska Spels arrangemang av online-
poker-SM i början av december 2008 fick ett olyckligt slut. 
Under finalen fick pokerklienten problem på grund av att 
belastningen från många intresserade åskådare blev för stor. 
Spelet kunde inte återupptas, varför de 21 kvarvarande spe-
larna fick tillbaka sina anmälningsavgifter och delade på reste-
rande prispott enligt en beräkningsmodell i Svenska Spels 
pokerregler. Beräkningsmodellen fördelar sig på kvarvarande 
spelares markerstapel.

2008 har en utredning om Svenska Spels nätpoker (SOU 
2008:36) genomförts på uppdrag av Finansdepartementet. 
Utredningen kom fram till att ”... – mot bakgrund av de erfaren-
heter som gjorts i utredningsarbetet – att Svenska Spel i alla 
delar helt klart har följt villkoren i tillståndet och villkor som 
meddelats med stöd av tillståndet.”

Bingo på nätet är en spelform som visar tillväxt, medan den 
traditionella bingon i hallar har minskat i f lera års tid. 

Sportspelen på svenskaspel.se hör till de mera konkurrens-
utsatta. Satsningarna på fotbolls-EM var omfattande med 
bland annat uppskattade och initierade livesändningar från 
Österrike/Schweiz. I december följde affärsområdet upp fram-
gången med webbteven då det startade ett interaktivt spel-
program med experttips, information om aktuell idrott och 
spelobjekt med inslag av underhållning.

Spelkortet
Utvecklingen och den operativa verksamheten för Spelkortet, 
som tidigare sköttes av olika sektioner, har sammanfogats till 
en egen avdelning inom affärsområde Internet.

Spelkortet är Svenska Spels kundkort. Dess främsta tjänster 
är vinstbevakning och tillgången till verktyget Spelkoll på 
svenskaspel.se. Spelkortet är obligatoriskt vid spel på svenska-
spel.se, i Svenska Spels bingohallar och vid spel på singlar och 
dubblar (Oddset) i butik. Ambitionen är att på sikt utöka tjäns-
terna och få fler användare. Det ska då kunna användas vid 
spel på alla Svenska Spels spelformer och i alla distributions-
kanaler, där det är tekniskt möjligt eller där regelverket tillåter 
det.  Till ett sådant företagsövergripande kundkort skulle knytas 
ett gemensamt spelansvarsprogram med enhetliga budskap till 
kunderna oberoende av vad eller var de spelar. Ett första steg 
togs i slutet av oktober 2008 då ett nytt kort skickades ut till de 
1 123 853 befintliga spelkortskunderna. Det nya Spelkortet 
ersätter stegvis det gamla under 2009.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasino-
verksam heten. Nettospelintäkterna i moderbolaget uppgår till 
8 580 MSEK (8 445). Moderbolagets andel av de totala netto-
spelintäkterna i  koncernen är 87,5 procent (88,0). 

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgår till 
5 121 MSEK (5 133), en resultatförsämring med 12 MSEK eller 
–0,3 procent.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 
252 MSEK (125) och investeringar i immateriella tillgångar till 
53 MSEK (33).  

Medelantalet anställda uppgår till 768 (700), varav 61 pro-
cent är män (59).
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Vid utgången av 2008 var antalet anställda 2 312 (2 177). 
Omräknat till medelantalet anställda under 2008 uppgår 
an talet till 1 720 (1 588).  Av antalet anställda är 56 procent 
män (56) och 44 procent kvinnor (44).
Lönerna	är	individuella	och	differentierade.	Lön	och	löne-

utveckling sätts utifrån arbetsuppgifter, kompetens och resul-
tat. Varje år genomförs en lönekartläggning för att analysera 
och identifiera av vikelser från de inriktningar som fastslagits. 
Åtgärdsplaner tas fram om analysen visar på behov av åtgärder.

HTF har stämt Casino Cosmopol för brott mot kollektivavtalet 
avseende hur bolaget har tolkat möjligheten att den fasta 
månads lönen inkluderar ersättning för obekväm arbetstid. 
Arbetsdomstolen har funnit att bolaget gjort sig skyldig till 
kollektivavtalsbrott. All ersättning är reglerad under 2008. 

Resultat från den årliga medarbetarundersökningen visar  
på att 86 procent är nöjda med att arbeta på Svenska Spel (91 
procent).

Frisknivån, definierad som andelen medarbetare som under  
24 månader haft en sjukfrånvaro på mindre än 3,5 procent, 
uppgår till 77 procent, en ökning i förhållande till motsvarande 
mätning 2007. Sjukfrånvaron uppgår till 3,7 procent, en minsk-
ning med 0,1 procent i förhållande till 2007.

Risker och riskhantering
Svenska Spels verksamhet är exponerad för ett flertal risker i 
den dagliga verksamheten. Genom ett begränsat och kontrol-
lerat risktagande kan affärsmöjligheter tillvaratas i syfte att 
stödja uppnåendet av årsmålen och den långsiktiga målsätt-
ningen.

Målsättningen som Svenska Spel har satt upp för sin riskhan-
tering är att säkerställa att verksamheternas affärs- och verk-
samhetsplanering fokuserar på områden där särskild risk-
bedömning ska ske och att de största riskerna och hoten mot 
verksamhetsmålen identifieras, samt att åtgärder vidtas för att 
hantera dessa.

Om Svenska Spels verksamheter skall fungera och utvecklas 
utan störningar ställs det krav på en strukturerad, effektiv och 
affärsdriven riskhantering.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets internkon-
troll och riskhantering. 

Samordning och uppföljning av varje enhets olika risker 
ombesörjs av en oberoende riskkontrollfunktion – Risk Manager 
– som har till uppgift att koordinera och administrera koncer-
nens övergripande riskhanteringsprocess. En sammanställning 
över koncernens mest  kritiska risker och hanteringen av dessa 
avrapporteras kvartalsvis till säkerhets- och riskkommitté och 
koncernledning, samt årsvis till  revisionsutskott och styrelse.

identifiering av viktiga risker 
Svenska Spel har valt att dela in riskerna i fyra kategorier – 
bransch- och marknadsrisker, affärsrisker, operationella risker 
och tillgångsrisker.

Bland bransch- och marknadsriskerna får de politiska ris-
kerna anses som de mest väsentliga. Med politiska risker avses 
de förändringar i branschens regelverk som kan beslutas natio-
nellt eller inom EU och som i sin tur kan leda till en affärsrisk. 
Spelområdet inom EU är inte harmoniserat. Spelandet regleras 
på nationell nivå och samordnas till största delen inom respek-
tive land. 

Aktuella risker inom detta område är framförallt den spel-
utredning om reglering av den svenska spelmarknaden som 
lämnade sitt betänkande 15 december. En eventuell omregle-
ring av den svenska spelmarknaden kan ha avgörande bety-
delse för Svenska Spels framtid.

Konkurrensen på spelmarknaden har ökat kraftigt de senaste 
åren och förväntas öka ytterligare. Utländska internet aktörer 
har etablerat sig i Sverige, och spel på internet omsätter bety-
dande summor.

Förändringar i spelbeteendet mot snabba spel och högre 
återbetalningsprocent till vinnarna är en påtaglig affärsrisk, då 
konkurrenterna har möjlighet att erbjuda högre återbetalning 
än vad Svenska Spels tillstånd idag medger. Övriga risker inom 
denna kategori kan vara hur Svenska Spel påverkas av nya pro-
dukter, tjänster, prissättningsmodeller, säljlogik etc.

Respektive enhet inom Svenska Spel ansvarar för att 
begränsa och hantera operationella risker genom väl doku-
menterade rutiner, tillförlitliga IT-system, strategiska IT-system 
med tillförlitliga reservsystem och rutiner samt en god intern 
kontroll.

Inom riskkategori tillgångsrisker är det främst personella och 
finansiella risker som är aktuella. De personella riskerna är fram-
förallt hänförbara till områden som stress, sjukdom och sårbar-
het. Även personalomsättning och nyckelpersonberoenden är 
risker inom detta område.

De finansiella riskerna bedöms generellt sett ligga på en låg 
nivå. Koncernen Svenska Spel är självfinansierad främst bero-
ende av att kassaflöden med god marginal täcker verksam-
hetens kostnader.  Koncernen saknar även räntebärande skulder.  
Hanteringen av de finansiella riskerna i koncernen regleras  
av  fastställd finanspolicy och kredit policy. Hanteringen av 
dessa risker inom koncernen är centraliserad till koncernstab 
Ekonomi.

Koncernen är enbart verksam i Sverige men utsätts för vissa 
valutarisker som uppstår från valutaexponeringar hänförliga till 
inköp av material och tjänster från leverantörer utanför Sverige. 
Koncernens finanspolicy kräver att koncernen hanterar sin 
valutarisk mot den funktionella valutan genom användande av 
säkringsinstrument.  

Även ränterisker i kassaflöden bedöms som låga då kassa-
flöde från den löpande verksamheten i begränsad omfattning 
är beroende av förändringar i marknadsräntor. Uppkommande 
överskott av likvida medel lånas kvartalsvis ut till Riksgälds-
kontoret enligt ägarens anvisningar.

Riskerna för kreditförluster bedöms som begränsade efter-
som spel inte får ske på kredit vilket innebär att koncernens 
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intäkter ute slut ande utgörs av kontanttransaktioner. En 
löpande prövning sker även av Svenska Spels ombud, restau-
ranger och föreningar för att tidigt i processen upptäcka om 
någon samarbetspartner inte kan uppfylla sina ekonomiska 
åtaganden. 

Koncernen placerar överskottslikviditet hos sin huvudbank-
förbindelse på konto med speciella räntevillkor i avvaktan på 
att överskottslikviditet kvartalsvis lånas ut till Riksgäldskontoret. 
Likviditetsrisken	har	historiskt	varit	låg	och	koncernen	byg-

ger varje år upp betydande belopp av likvida medel och fritt 
eget kapital vilket i sin helhet årligen delas ut till Riksidrotts-
förbundet, Ungdomsstyrelsen samt ägaren. Den kassaflödes-
analys som framgår av räkenskaperna för 2008 ger en god 
uppfattning om det förväntade kassa flödet för 2009.

Ytterligare och mera detaljerad information finns att läsa  
i not 1 redovisnings- och värderingsprinciper sidorna 85–90.
 
Hållbarhetsredovisning
Svenska Spel publicerar för fjärde året en Hållbarhetsredovis-
ning, se sidorna 29–62. I år sker redovisningen enligt princi-
perna för GRI (Global Reporting Initiative). Syftet med redovis-
ningen är att ge en balanserad bild av Svenska Spels insatser 
avseende spelansvar, miljö, säkerhet och medarbetare. 

Spelansvar
Spelansvar är den viktigaste ansvarsfrågan för Svenska Spel. 
Under året har Svenska Spel infört 18-års åldersgräns på alla 
spel utom lotter i butik och infört ansvarsbudskap i all kom-
mersiell reklam. Svenska Spel har skrivit på den kod som European 
Lottery	skapat	för	hur	spelbolagen	ska	arbeta	med	spelansvar.	
Koden implementeras i verksamheten under 2008. Svenska 
Spel har också utvecklat tjänsten Spelkoll – ett verktyg som 
hjälper kunden att hålla sitt spelande på en hälsosam nivå. 
Ambitionen är att implementera Spelkoll i samtliga distribu-
tionskanaler. Under året skärps sanktioner mot de ombud, 
både i butiker och restauranger, som inte upprätthåller ålders-
gränserna. Beslut har tagits att införa obligatorisk åldersveri-
fiering på värdeautomater samt att tillämpa nya, mer restriktiva 
riktlinjer för marknads föring, utöver de begränsningar som  
gäller generellt för branschen. Grunden för ansvarsarbetet är 
Svenska Spels etikpolicy som sammanfattar företagets över-
gripande riktlinjer för ett ansvarfullt agerande och som fast-
ställdes av styrelsen under 2008.

ansvar för miljö
Under året har Svenska Spel tagit fram riktlinjer för inköp av 
varor och tjänster med specifika miljöriktlinjer för områdena 
livsmedel, transport, elektronik, trycksaker och fastighet. Under 
2008 ska resandet optimeras och transporterna minskas. Arbe-
tet med att utveckla befintligt miljöledningssystem fortsätter. 
Internt uppmärksammar Svenska Spel internationella miljö-
dagen, bland annat genom att  servera ekologisk mat och 
erbjuda alla medarbetare att se Al Gores film ”En obekväm  
sanning”. 

Säkerhet
Certifiering	enligt	World	Lottery	Association	Security	Control	
Standard är genomförd och Svenska Spel är även som företag 
nummer nio i Sverige certifierat enligt standarden ISO 27001  
–	Ledningssystem	för	informationssäkerhet.

ansvar för medarbetare
Svenska Spels policy är att vara en attraktiv arbetsplats med 
bra arbetsförhållanden, marknadsmässiga löner och en sund 
och säker arbetsmiljö som främjar verksamhetens och perso-
nalens utveckling på ett effektivt och långsiktigt sätt. Varje roll 
ska tillsättas med medarbetare som uppfyller kompetensbeho-
vet. Svenska Spel arbetar för att ta tillvara och öka mångfalden 
inom företaget. Arbetet består bland annat i att förebygga dis-
kriminering på grund av etnisk bakgrund, religion, kön, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Svenska Spel har under året 
påbörjat en ny chefsutbildning i samarbete med Högskolan på 
Gotland. 

Styrelsearbetet under 2008
Svenska Spels styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av 
lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter. Därutöver finns tre 
ordinarie arbetstagarrepresentanter samt tre suppleanter till 
dessa. Företagets chefsjurist är styrelsens sekreterare. 

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men är före-
dragande vid styrelsens sammanträden. 

Styrelsen ansvarar för bolagets och koncernens organisation 
och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fort-
löpande och minst en gång per kvartal följa bolagets och kon-
cernens utveckling. Mot bakgrund av detta övergripande 
ansvar har styrelsen både rätt och skyldighet att behandla 
varje ärende som den anser har betydelse för bolaget och kon-
cernen.

Årligen fastställs en arbetsordning för styrelsen och en 
instruktion för verkställande direktören i samband med det 
konstituerande sammanträdet i anslutning till årsstämman. 

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott samt ett 
ersättningsutskott. 

Revisionsutskottet har till huvudsaklig uppgift att utöva till-
syn av rutinerna för redovisning, finansiell rapportering, risk-
hantering och intern kontroll hos AB Svenska Spel och dess 
dotterbolag. Företagets självbedömning av den interna kon-
trollen rapporteras till revisions utskottet. 

Ersättningsutskottet handlägger och bereder frågor avse-
ende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direk-
tör och övriga personer i koncernledningen. Såväl ersättnings-
utskott som revisionsutskott rapporterar till styrelsen.

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöver det  
konstituerande mötet normalt hålla fyra möten per år. Arbets-
ordningen anger vilka ärenden som ska behandlas vid varje 
möte.

Under verksamhetsåret 2008 har styrelsen haft 16 proto-
kollförda sammanträden varav 4 har varit per capsulam. 
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Nr 1 2008: Bokslut, pressmeddelande kvartals-  
 och årsresultat
Nr 2 2008: Årsredovisning, revisionsrapport
Nr	3	2008:	 Ledningsdiskussion
Nr 4 2008: Konstituerande möte efter årsstämman
Nr 5 2008: Delårsrapport första kvartalet
Nr 6 2008: Ägarens ändrade uppdrag
Nr 7 2008: Delårsrapport andra kvartalet och strategisk  
 plan för affärsinriktning
Nr 8 2008: Investerings- och avtalsfrågor
Nr 9 2008: Spelansvarsåtgärder
Nr 10 2008: Delårsrapport tredje kvartalet
Nr 11 2008: Verksamhetsplan och budget samt  
 organisationsjustering
Nr 12 2008: Spelutredningen

Ingen valberedning finns inom Svenska Spel.  Processen med 
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter hanteras av 
ägaren. Styrelsens sammansättning framgår nedan och ytterli-
gare presentation av ledamöterna framgår av bolagsstyrnings-
rapporten sidan 116–117. 

Styrelsens sammansättning 2008
a. Huvud 
 styrelse

B. ersättnings-
utskott

C. revisions- 
utskott

av årsstämman  
valda ledamöter

Anders Gustafzon1 Ordförande Ordförande

Margareta Winberg2 Ordförande Ordförande

Stefan Borg Ledamot

Björn Fries Ledamot Ledamot

Eva-Britt Gustafsson2 Ledamot Ledamot

Karin Johansson1 Ledamot Ledamot

Lena	Jönsson Ledamot Ledamot

Lena	Melinder	 Ledamot Ordförande

Lars	Otterbeck Ledamot Ledamot

arbetstagarrepresentanter 3

Anders Andersson Ledamot

Sabina Augustsson Suppleant

Britta Höglund4 Suppleant

Lina	Ingelsson5 Suppleant

Elin Mårtensson Ledamot

Martina Ravn2 Suppleant

Bertil Sandström Ledamot

1.	Lämnade	styrelsen	i	vid	årsstämman	den	15	april	2008.
2. Invald vid årsstämman den 15 april 2008.
3.  De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utsetts av arbets-

tagarorganisationerna är anställda inom koncernen och därmed inte 
oberoende i förhållande till bolaget.

4.		Lämnade	styrelsen	vid	årsstämman	den	15	april,	återinvaldes	vid	styrelse-
möte den 23 oktober 2008.

5.	Lämnade	styrelsen	vid	styrelsemöte	den	23	oktober	2008.

Ersättning till ledande befattningshavare
Principerna för ersättning och andra ersättningsvillkor för VD 
och övriga i koncernledningen antogs senast vid årsstämman 
den 15 april 2008. Principerna framgår av bolagsstyrningsrap-
porten sidan 113.

Utsikter för 2009
Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en omvärld 
i snabb förvandling och bolagets nuläge och framtid är delvis 
beroende av hur politikerna avser att reglera och kontrollera 
den totala svenska spelmarknaden. Spelandet blir mer inter-
nationellt, med  internationella spelbolag och internationella 
spelsamarbeten. Spelregleringen har urholkats och frågan är 
inte löst vare sig på EU-nivå eller på nationell nivå. Nuläget 
innebär att Svenska Spel i många av seenden agerar med 
sämre villkor än utlandsbaserade leverantörer till exempel vad 
gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till 
spelarna. 

Regeringen lade i juni 2007 fram sina direktiv för en utred-
ning om den framtida spelpolitiken. I slutet av maj 2008 kom 
även tilläggsdirektiv där utredningen även skall utreda för-
utsättningarna för utförsäljning av delar av Svenska Spel. 

Utredningens betänkande presenterades den 15 december 
2008 med två alternativa förslag för regleringen av den 
svenska spelmarknaden. Mycket kortfattat innehåller alterna-
tiven följande:

Alternativ 1
Uppstramning av nuvarande reglering med statliga monopol•	
Roller förtydligas med ny Spelmarknadsinspektion•	
Marknadsföringsregler skärps•	
 Stärkt skydd för de farligaste spelformerna  •	
(internet, spelautomater och kasino)
Blockering av IP-adresser och bankbetalningar•	

Alternativ 2
Förutom uppstramningen enligt alternativ 1 tillkommer  
följande förändring

 Tips- och oddsetspel öppnas för konkurrens – Svenska Spel •	
får ej licens

Processen med betänkandet är att det efter remiss, beredning, 
proposition och lagstiftande kan ligga till grund för en ny och 
moderniserad spellagstiftning. Utredarens bedömning är att 
en ny reglering kan vara införd tidigast 1 januari 2011.

Framtiden för bolaget kan således i ett något längre per-
spektiv >1 år relateras helt till politiska beslut.

I nuläget är konkurrenstrycket inom den svenska spelmark-
naden hårdare än någonsin. Utlandsbaserade internetaktörer 
marknadsför sig allt intensivare. För att kunna konkurrera på 
marknaden är Svenska Spel i stort behov av vissa förändringar 
av gällande speltillstånd.

Svenska Spels övergripande strategi är att vara spelarnas första 
val, denna strategi skall dock vara i balans med de andra övergri-
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pande strategierna ansvar före vinst och hållbar utveckling. Det 
vill säga den kommersiella inriktningen skall alltid vara i balans 
med vårt ansvarstagande. Marknadens krav på ökat ansvars-
tagande från spelbolagen är också positivt utifrån Svenska Spel 
framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången, intresset 
för spelansvarsverktyget Spelkoll mm understryker.

Med antagna strategier som grund och i det korta perspek-
tivet finns möjligheter att bibehålla den ledande marknads-
positionen i Sverige, detta under förutsättning att inte ytterli-
gare restriktioner införs. I det längre perspektivet är dock en 
spelreglering som omfattar samtliga aktörer på den svenska 
marknaden och där samhället förmår att utöva en effektiv till-
syn och kontroll, en nödvändighet, men även helt avgörande 
för bolagets framtid.

Händelser efter balansdagen
Meta Persdotter har utsetts till ny verkställande direktör. Hon 
tillträder VD-posten den 1 februari 2009.

Arbetet med att avveckla samarbetet med Bingoallianserna 
har påbörjats.

Förslag till vinstdisposition
Av Svenska Spels bolagsordning framgår att koncernens till 
utdelning tillgängliga medel ska disponeras på sätt som reger-
ingen föreskriver och inget belopp får utdelas till aktieägaren. 
Disponeringen av till utdelning tillgängliga medel grundar sig 
därför på budgetpropositionen 2003/04 (den s k vinstdelnings-
modellen) och budgetpropositionen 2008/09. I budgetpropo-
sitionen 2003/04 framgår att ett vinstdelningssystem baserat 
på AB Svenska Spels samlade överskott införs från och med 
2004. En andel av överskottet från AB Svenska Spels verksam-
het bör, efter avdrag för ett grundbelopp som tillfaller staten, 
öron märkas för barn- och ungdomsverksamhet bland annat 
inom områdena idrott, friluftsliv, kultur, samhällsliv och livså-
skådning. Denna andel bör ligga på en nivå motsvarande det 
överskott som värdeautomatspelet genererade 2002 och bör 
uppgå till 50 procent av bolagets vinst efter avdrag för grund-
beloppet.

I budgetpropositionen 2008/09 är regeringens förslag att 
riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels 
bolagsstämma 2009 verkar för att bolagsstämman dels beslutar 
om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 MSEK, dels 
beslutar om ett bidrag på 500 MSEK att fördelas till idrotten, 
dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets 
överskott 2008 från nya Penninglotten avsett för konst, teater 
och andra kulturella ändamål.

I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till 5 120 980 614 
kronor, varav 5 120 912 979 kronor utgör årets resultat och 67 635 
kronor utgörs av balanserade vinstmedel. 

Utbetalningarna ska ske tidigast efter det att protokollet från 
årsstämman justerats och senast 30 juni avseende utbetal-
ningen till  staten. Utbetalning till övriga sker efter rekvisition.

Fritt eget kapital i moderbolaget

Sek

Balanserade vinstmedel 67 635

Årets resultat 5 120 912 979

Summa 5 120 980 614

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående 
belopp disponeras enligt följande:

Sek Utbetalas prop Utgiftsområde

Till Riksidrottsförbundet 560 000 000 2007/08 17

Till Riksidrottsförbundet 777 994 000 2003/04  2

Till Ungdomsstyrelsen 182 492 000  2003/04 2

Till kulturändamål 217 000 2007/08 17

Till staten 3 587 176 000 2003/04 2

Balanseras i ny räkning 13 101 614

Summa 5 120 980 614

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition
Styrelsens för AB Svenska Spel yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktie-
bolagslagen (2005:551) med anledning av styrelsens förslag till 
vinstdisposition inför bolagets årsstämma den 15 april 2009. Sty-
relsen har föreslagit att AB Svenska Spels till utdelning tillgängliga 
vinstmedel för räkenskapsåret 2008 skall disponeras i enlighet med 
vad som anges i förslaget till årsstämman. 

Den föreslagna vinstdispositionen påverkar inte AB Svenska Spels 
bundna egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. 
Efter utbetalning enligt föreslagen vinstdisposition kommer AB 
Svenska Spel att ha ett fritt eget kapital om 13 101 614 kronor och 
ett totalt eget kapital på 13 341 614 kronor, oaktat de förändringar 
som skett efter balansdagen.

Inkluderas även förändringar efter balansdagen påverkas det 
fria egna kapitalet av periodresultat för minst fyra månader 
innan utbetalning av föreslagen vinstdisposition blir aktuell. 
Detta innebär en ökning av det fria egna kapitalet med cirka 
1,5 miljarder kronor. 

Moderbolaget och koncernens soliditet och likviditet kom-
mer successivt att öka men bedöms ändå vara betryggande 
med beaktande av den bransch bolaget verkar inom och det 
extremt starka kassaflöde som genereras. Moderbolaget och 
koncernen  kommer således kunna fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt med god marginal även efter den föreslagna 
vinstdispositionen. 

Moderbolaget och koncernen kommer även efter den före-
slagna vinstdispositionen ha förmåga att göra nödvändiga 
investeringar som krävs för Moderbolagets och koncernens 
utveckling och fortsatta framgång.

Med anledning av det ovan sagda är den föreslagna vinst-
dispositionen även försvarlig med hänsyn till de krav som 
Moderbolagets och koncernens verksamhets art, omfattning 
och risker ställer på det egna kapitalet i Moderbolaget och 
koncernen samt med hänsyn till Moderbolagets och koncer-
nens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
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1 januari–31 december
MSek not 2008 2007

Nettoomsättning från spelverksamhet mm 2, 3 8 071 7 915
Övriga intäkter 4 — 93

Aktiverat arbete för egen räkning 11 20

Personalkostnader 6 –924 –895
Övriga externa kostnader 7, 25 –1 853 –1 696
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 10, 11 –320 –309
rörelseresultat 4 985 5 128

resultat från finansiella investeringar  
Resultat från andel i intresseföretag — —
Resultat försäljning andelar i dotterbolag 4 0 –4

Finansiella intäkter 8 290 215
Finansiella kostnader 8 –167 –90
Summa finansiella poster 123 121

 
resultat efter finansiella poster 5 108 5 249
Skatt 9 0 –2

ÅreTS reSUlTaT 5 108 5 247

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 5 108 5 247

resultat per aktie 17
Genomsnittligt antal aktier 2 000 2 000
Resultat per aktie, före och efter utspädning, TSEK 2 554 2 624



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008   79

 
 MSek not 2008-12-31 2007-12-31

TillgÅngar
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 5, 10 259 269
Materiella anläggningstillgångar 11 1 193 1 024
Finansiella tillgångar 12 1 354 1 137
Summa anläggningstillgångar 2 807 2 430

omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 12, 13 428 426
Avräkning Riksgälden 12, 27 1 200 1 400
Förutbetalda kostnader 14 116 72
Kortfristiga placeringar 12 1 175 269
Likvida medel 12, 15 2 187 3 371

Summa omsättningstillgångar 5 105 5 538

SUMMa TillgÅngar 7 912 7 968

egeT kapiTal oCH SkUlder
eget kapital   16
Aktiekapital 0 0
Reserver 0 0
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 5 108 5 247
Summa eget kapital 5 108 5 248

långfristiga skulder
Obetalda vinster 18 1 194 1 076
Övriga långfristiga skulder 19 42 43
Avsatt till pensioner 20 14 16
Summa långfristiga skulder 1 250 1 134

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder 12, 21 555 644
Obetalda vinster 18 593 436
Förutbetalda intäkter 24 114 81
Regleringsfonder 22 101 95
Fonderade vinster 22 191 330
Summa kortfristiga skulder 1 554 1 586

Summa skulder 2 804 2 721
SUMMa egeT kapiTal oCH SkUlder 7 912 7 968

Balansräkning, koncernen
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1 januari–31 december 
MSek not 2008 2007

den löpande verksamheten
Årets resultat 5 108 5 247
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet  
     Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och  

materiella anläggningstillgångar 10, 11 320 309
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar –4 –94
    Förändring av pensionsskuld 20 –1 –3
    Övriga justeringar 6 –23
Aktuell skatt — —
kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 5 429 5 436

kassaflöde från förändring av  
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar –2 –55
Förändringar av övriga omsättningstillgångar –749 –615

Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder –90 163
Förändring av övriga rörelseskulder 174 295
kassaflöde från den löpande verksamheten 4 762 5 224

investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 10 –65 –33
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 11 –419 –172
Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar 12 –224 148
Försäljningar av finansiella tillgångar — 365
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 3
kassaflöde från investeringsverksamheten –699 311

Finansieringsverksamheten
Utbetalning av föregående års resultat –5 247 –4 807
kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 247 –4 807

Årets kassaflöde –1 184 728
likvida medel vid periodens början 15 3 371 2 643
likvida medel vid periodens slut 15 2 187 3 371

Förändringar i eget kapital, koncernen

MSek not aktiekapital reserver

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive 
årets resultat

Summa eget 
kapital hän-

förligt till 
moder bolagets 

 aktieägare

Hänförbart 
till minoritets-

intresse
Summa eget 

kapital

eget kapital 31 december 2006 16 0,2 0 4 807 4 810 2 4 810
Årets resultat 5 247 5 247 5 247
Summa totalt redovisade  
intäkter och kostnader 10 054 10 057 2 10 057
Utdelning avseende 2006 –4 807 –4 807  — –4 807
Transaktioner med minoriteten — –2 –2 –2
eget kapital 31 december 2007 0,2 0 5 247 5 247 0 5 247
Årets resultat 5 108 5 108 0 5 108

Summa totalt redovisade  
intäkter och kostnader 10 355 10 355 10 355
Utdelning avseende 2007 –5 247 –5 247 — –5 247
eget kapital 31 december 2008 0,2 0 5 108 5 108 0 5 108
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Resultaträkning, moderbolaget
1 januari–31 december 
 MSek not 2008 2007

Nettoomsättning från spelverksamhet mm 2 6 780 6 699

Aktiverat arbete för egen räkning 11 20

Personalkostnader 6 –520 –468

Övriga externa kostnader 7 –1 647 –1 487
Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 10, 11 –250 –248
rörelseresultat  4 373 4 516

 
resultat från finansiella investeringar  
Resultat från andelar i koncernföretag  28, 29 611 519
Resultat från andelar i dotterbolag 4 — –4
Finansiella intäkter 8 304 223
Finansiella kostnader 8 –167 –120
Summa finansiella poster 748 618

resultat efter finansiella poster 5 121 5 133
Skatt 9 — —

ÅreTS reSUlTaT 5 121 5 133



82   SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008

EK
O

N
O

M
IS

K
 R

ED
O

V
IS

N
IN

G

MSek not 2008-12-31 2007-12-31

TillgÅngar  
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 5, 10 246 266
Materiella anläggningstillgångar 11
    Byggnader och mark 23 24
    Om- och tillbyggnad 19 19
    Pågående nyanläggning 13 —
    Inventarier och datorer 465 406
Finansiella tillgångar
    Andelar i koncernföretag 28 71 71
    Långfristiga fordringar koncernföretag  27 568 570
    Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 1 355 1 137
Summa anläggningstillgångar 2 760 2 493

omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
    Kundfordringar 13 411 393
    Fordringar hos koncernföretag 630 531
    Avräkning Riksgälden 12, 27 1 200 1 400
    Övriga fordringar 13 4 15
    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 86 57
Kortfristiga placeringar 12 1 240 283
Kassa och bank 15 1 980 3 205
Summa omsättningstillgångar 5 551 5 884

SUMMa TillgÅngar 8 310 8 377

Balansräkning, moderbolaget
Tillgångar
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MSek not 2008-12-31 2007-12-31

egeT kapiTal oCH SkUlder

eget kapital   16
Bundet eget kapital
    Aktiekapital 0 0
    Reservfond 0 0
Fritt eget kapital
    Balanserad vinst 0 114
    Årets resultat 5 121 5 133
Summa eget kapital  5 121 5 247

avsättningar
    Avsatt till pensioner 20 13 15
Summa avsättningar 13 15

långfristiga skulder
    Skulder till koncernföretag 0 0
    Obetalda vinster 18 1 194 1 076
    Övriga långfristiga skulder 19 42 43
Summa långfristiga skulder 1 235 1 119

kortfristiga skulder
    Leverantörsskulder 21 196 210
    Obetalda vinster 18 593 436
    Skulder till koncernföretag 529 569
    Regleringsfonder 22 101 95
    Fonderade vinster 22 156 312
    Övriga kortfristiga skulder 21 173 165
    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 193 209
Summa kortfristiga skulder 1 941 1 995

SUMMa egeT kapiTal, avSÄTTningar oCH SkUlder 8 310 8 377

poSTer inoM linJen  
Ställda säkerheter 26 12 1
Ansvarsförbindelser 26 0 0

Balansräkning, moderbolaget
Eget kapital och skulder
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G Kassaflödesanalys, moderbolaget
1 januari–31 december  
MSek not 2008 2007

den löpande verksamheten
Årets resultat 5 121 5 133
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
    Av- och nedskrivningar immateriella och  
    materiella anläggningstillgångar 10, 11 250 248
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
    Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB 29 –611 –519
    Förändring av pensionsskuld 20 –2 –1
    Övriga justeringar 6 –21
Aktuell skatt — —
kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 4 765 4 841

kassaflöde från förändring i  
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar –18 –66
Förändringar av övriga omsättningstillgångar –875 –675
Förändring av leverantörsskulder –14 –3
Förändring av övriga rörelseskulder 76 642
kassaflöde från den löpande verksamheten 3 934 4 739

investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 10 –53 –33
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 11 –252 –125
Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar 12 –129 586
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 2
Erhållen utdelning 519 381
kassaflöde från investeringsverksamheten 88 810

Finansieringsverksamheten
Utbetalning av föregående års resultat –5 247 –4 807
kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 247 –4 807

Årets kassaflöde –1 226 742
likvida medel vid periodens början 15 3 205 2 463
likvida medel vid periodens slut 15 1 980 3 205

Förändringar i eget kapital, moderbolaget
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSek not aktiekapital reservfond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa  

eget kapital

eget kapital 31 december 2006 16 0,2 0,1 155 4 766 4 921
Årets resultat — 5 133 5 133
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader 155 9 899 10 054
Utdelning avseende 2006 –41 –4 766 –4 807
eget kapital 31 december 2007 0,2 0,1 114 5 133 5 247
Årets resultat — 5 121 5 121
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader 114 10 254 10 368
Utdelning avseende 2007 –114 –5 133 –5 247
eget kapital 31 december 2008 0,2 0,1 0 5 121 5 121
     
Antal utestående aktier uppgår till 2 000 och har inte förändrats under verksamhetsåret.  
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Not 1    Redovisnings- och värderingsprinciper 

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med anvisningar enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU med de 
undantag som anges nedan. Vidare har Rådet för finansiell rapportering 
rekommendation RFR 1.1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncer-
ner” och RFR 2.1 ”Redovisning för juridiska personer” använts. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovis-
ningsprinciper”.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets  
och koncernens finansiella rapporter
Koncernens rapportvaluta och moderbolagets funktionella valuta är 
svenska SEK. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till 
 närmaste miljon. 

Att upprätta finansiella rapporter enligt IFRS kräver att företagsled-
ningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som har bety-
delse vid tillämpningen av redovisningsprinciper och redovisade belopp. 
Bedömningarna och uppskattningarna baseras på historiska erfarenheter 
och rimliga förväntningar på framtida händelser. Utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna ses över regel-
bundet. Bedömningar som har inverkan på de finansiella rapporterna 
beskrivs närmare i not 31. 

Förändringar av redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående 
räkenskapsår.

Standarder och tolkningsuttalanden som gäller från och med  
1 januari 2008
Årets förändringar i standarder och tolkningsuttalanden har  analyserats 
och bedöms inte ha någon inverkan på koncernens redovisning och finan-
siella rapportering.

Standarder och tolkningsuttalanden som publicerats  
men ännu ej trätt i kraft
Följande nya eller förändrade standarder och tolkningsuttalanden har 
 analyserats huruvida de förväntas påverka Svenska Spel i kommande 
 finansiella rapporter eller redovisning:

Tillägg till IAS 1 – Utformningar av finansiella rapporter
Ändringen, som syftar till att förbättra användarnas förmåga att analysera 
och jämföra informationen i de finansiella rapporterna, träder i kraft den  
1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med detta 
datum. Koncernen kommer att tillämpa förändringarna i IAS 1 vilket innebär 
mindre ändringar i koncernens utformning av de finansiella rapporterna.

Noter
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IFRS 8 – Rörelsesegment
Den nya standarden, som träder i kraft 1 januari 2009, innebär i huvudsak 
att koncernens segment ska identifieras och redovisas utifrån den interna 
operativa rapporteringen som används av koncernens utsedda Chief Ope-
rating Decision Maker (CODM). Då koncernen har genomfört en mindre 
organisationsförändring i slutet av året, pågår ännu utvärdering om IFRS 8 
kommer att innebära någon förändring av segmentsrapporteringen.

Tillägg till IAS 23 – Lånekostnader
Nuvarande standard ger valmöjlighet att aktivera lånekostnader eller 
inräkna räntekostnader i tillgångens anskaffningsvärde vilka är direkt hän-
förliga till anskaffning, uppförande eller produktion. Ändringen, som träder 
i kraft 1 januari 2009, innebär att lånekostnader hänförliga till tillgångar 
som tar avsevärd tid att färdigställa för användning eller försäljning ska 
 aktiveras. Eftersom koncernen inte har, eller väntas få, några räntebärande 
skulder kommer detta tillägg inte att ha någon inverkan på koncernens 
finansiella rapporter.

Ändring i IFRS 5 – Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 
och avvecklade verksamheter
Ändringen hanterar hur tillgångar och skulder i ett dotterföretag ska redo-
visas när det föreligger ett beslut om en delavyttring av dotterföretaget. 
Ändringen träder i kraft 1 juli 2009 och väntas inte påverka koncernens 
redovisning i dagsläget då ingen försäljning av dotterföretag är planerad.

IFRS 3– Rörelseförvärv
Ändringarna i IFRS 3 ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 
2009 eller senare och grundar sig på att få mer enhetliga internationella 
redovisningsprinciper. Ändringarna innebär delvis att definitionen av ett 
rörelseförvärv har ändrats, vilket bland annat innebär att en rörelse som 
inte bedrivs självständigt ändå kan ses som ett förvärv. En annan föränd-
ring är att transaktionskostnader som hör till förvärvet ska kostnadsföras 
direkt. Förändringarna i IFRS 3 kan komma att påverka koncernens bedöm-
ningar av eventuella framtida rörelseförvärv.

IAS 27– Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
Ändringarna i standarden, som bland annat innebär vissa förändringar av 
redovisningen av minoriteters andelar av förluster, är en följd av ändring-
arna i IFRS 3 om rörelseförvärv. Vid eventuella framtida rörelseförvärv i kon-
cernen kommer förändringar i IAS 27 att tas i beaktande. Standarden trä-
der i kraft 1 juli 2009.

Övriga standarder och tolkningsuttalanden som har publicerats avseende 
IFRS, IAS och IFRIC bedöms inte ha någon påverkan på Svenska Spels redo-
visning.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består enbart av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består enbart 
av belopp som väntas återvinnas eller betalas inom 12 månader från 
balansdagen.

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden 
med undantag för vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget AB Svenska Spel och bolag 
i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande infly-
tande innebär rätt att utforma ett bolags finansiella och operativa strate-
gier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Denna 
metod innebär att moderbolaget indirekt äger dotterbolagets tillgångar 

samt svarar för dess skulder och eventualförbindelser. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för förvärvet överstigande nettovärdet av förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder samt eventualförbindelser redovisas som 
goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträk-
ningen som intäkt. 

Dotterbolagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder 
ingår i koncernredovisningen från det datum då moderbolaget får ett 
bestämmande inflytande över bolaget (förvärvstidpunkten) till den dag 
inflytandet upphör.

Samtliga koncernbolag har kalenderår som räkenskapsår och tillämpar 
enhetliga redovisningsprinciper.

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan före-
tagen i koncernen samt därmed sammanhängande vinster elimineras i sin 
helhet vid upprättande av koncernredovisningen. Förluster elimineras på 
samma sätt som vinster, såvida det inte föreligger indikationer på nedskriv-
ningsbehov.

Vid leverens av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas 
affärsmässiga villkor och prissättning till marknadspriser.

Segmentsrapportering
Koncernens interna organisationsstruktur är uppbyggd efter rörelsegrenar, 
indelat utifrån affärsområden, vilket även utgör koncernens primära seg-
ment. Ingen redovisning sker av sekundära segment eftersom en geogra-
fisk indelning inte anses relevant, då så gott som all verksamhet bedrivs 
inom Sverige. 

Omräkning av utländska dotterföretag
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheten inklusive goodwill och andra 
koncernmässiga över- och undervärden omräknas från funktionell valuta 
till svenska SEK till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och 
kostnader i utlandsverksamhet omräknas till svenska SEK till genomsnitts-
kurs. Uppkomna kursdifferenser redovisas direkt mot eget kapital som en 
omräkningsreserv. Vid avyttring av utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs 
de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och 
redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten. Dotterbolaget UAB 
Winloto i Litauen avyttrades under 2007.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger 
på transaktionsdagen. Vid slutet av månaden omräknas fordringar och 
skulder i utländsk valuta enligt den då gällande balansdagskursen. Valuta-
kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresul-
tatet medan valutakursdifferenser på finansiella fordringar och skulder 
redovisas bland finansiella poster. Betalningsflöden i utländska valutor är  
av begränsad omfattning.

valutakurser

valuta
Balansdagskurs 

 2008-12-31
Balansdagskurs 

 2007-12-31

USD 7,7775 6,4925

EUR 10,9605 9,4985

GBP 11,2775 12,9350

CHF 7,3555 5,6967

Intäktsredovisning
Svenska Spels intäkter utgörs av det nettoöverskott som genereras från till-
handahållande av de plattformar som ger kunderna möjlighet att i nöjes-
syfte omfördela medel mellan deltagarna i olika lotterier eller spel. 

I not 2 finns en fördelning av spelarnas insatser, vinnarnas andel, utbe-
talda provisioner till ombud samt övriga intäkter.

Intäktsredovisningen i not 2 skiljer sig något åt mellan olika spelformer. 
Intäkter från spel, lotterier och värdeautomater bruttoredovisas, vilket inne-
bär att insatserna redovisas som intäkt och vinnarnas andel som kostnad. 
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Intäkterna från spel och värdeautomater uppkommer i princip vid insats-
tillfället, medan intäkterna för lotterier uppkommer i samband med att 
ombuden buntvis aktiverar lotter för försäljning, vilket i princip motsvarar 
försäljningstillfället. Alla intäkter från spel på kasino (spelbord och spelauto-
mater) nettoredovisas. Detta innebär att vinnarnas andel reducerar intäk-
ten, vilket är gängse redovisningssätt inom kasinoverksamhet. Kasinointäk-
ter uppkommer i princip vid insatstillfället och i praktiken vid stängning av 
spelbord eller spelautomat. Samtliga spel- och lotteriintäkter redovisas 
dagligen, förutom restaurangspel som redovisas veckovis. När en vecka 
delas av ett månadsskifte hänförs denna vecka till den månad som den till 
övervägande del tillhör. Föregående år redovisades spel- och lotteriintäk-
ter, förutom spelintäkter från kasino, samt restaurangspel veckovis. Föränd-
ringen från veckovis redovisning till daglig redovisning medför bättre jäm-
förelsemöjligheter mellan åren. Poker avräknas en gång per dygn och 
redovisas netto. Redovisningen omfattar den procentandel Svenska Spel 
tillgodogjort sig av gjorda insatser benämnd ”rake”.

Vadslagningsspel (Lången, Matchen, Bomben, Mixen) uppfyller defini-
tionen på derivat och skall därför löpande omvärderas och redovisas till 
verkligt värde. Bolaget saknar dock systemstöd för sådan omvärdering var-
för avräkning sker när vaden stängs och därmed realiseras. Löptiden för 
vaden är kort, varför oreglerade vad vid periodavslut är av obetydlig 
omfattning. 

Övriga intäkter innefattar intäkter från restaurang, café, hyresintäkter  
för spelautomater och lokaler samt kasinonas entréintäkter och inläm-
ningsavgifter. Dessa intäkter redovisas i den period de tillhör.

Ränteintäkter intäktsföres i enlighet med den effektiva avkastningen. 

Immateriella tillgångar 
Utgifter som leder till förbättrade spelprodukter eller processer redovisas 
som tillgång i balansräkningen om produkten eller processen är tekniskt 
och kommersiellt användbar, tillräckliga resurser finns att fullfölja utveck-
lingen och därefter använda och sälja den immateriella tillgången. Det 
redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner 
och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och 
konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen 
som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utveck-
lingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Koncernens immateriella tillgångar utgörs främst av aktiverade utveck-
lingsutgifter för nya spelprodukter och nya spelsystem som bedöms vara 
av väsentligt ekonomiskt värde för rörelsen under kommande år. Aktivi-
teter under förstudiefasen, samt underhålls- och utbildningsinsatser kost-
nadsförs löpande, vilket även gäller vidareutveckling av befintliga spel- och 
lotteriprodukter. Övriga immateriella tillgångar avser rörelseförvärv och 
licenser. 

av- och nedskrivningsprinciper
Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
med start då tillgången tas i bruk. Nyttjandeperioderna och eventuella 
restvärden omprövas vid varje bokslutstillfälle, för att bedöma om det 
finns nedskrivningsbehov. Om nedskrivningsbehov finns beräknas till-
gångens återvinningsvärde. För immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för 
användning bestäms återvinningsvärdet årligen. Nedskrivning redovisas 
när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen. Nedskriv-
ningar återförs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet.

avskrivningstider antal år

Nya applikationer för spelprodukter 3 (3)

Systemplattformar för nya spelprodukter 5–10 (5–10)

Rörelseförvärv 5 (5)

Licenser 5 (5)

Årlig prövning av återvinningsvärdet av immateriella tillgångar
Vid den årliga prövningen av immateriella tillgångars värde görs beräkning 
av återvinningsvärdet för respektive immateriell tillgång. Om tillgångens 
redovisade värde är högre än beräknat återvinningsvärde skrivs tillgången 
ned till detta värde. Som återvinningsvärde används nyttjandevärdet 
beräknat genom diskontering av framtida bedömda kassaflöden hänför-
liga till respektive immateriell tillgång. För en tillgång som inte genererar 
kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången 
hör. En diskonteringsränta om 10,75 procent, före skatt, har använts i beräk-
ningen av återvinningsvärdet. 

De väsentliga antaganden som ligger bakom de bedömda kassa-
flödena är främst beräknad försäljning hänförlig till respektive IT-plattform 
och erfarenhetsmässigt beräknad marginal. Bedömningen av försäljningen 
har gjorts genom interna analyser av tillgänglig marknad och uppnådd 
marknadspenetration för de spel och lotterier som bedrivs från de aktuella 
systemplattformarna. Prövningen visar att inget nedskrivningsbehov före-
ligger med undantag för spelplattformen för Bingohallar. Övriga återvin-
ningsvärden överstiger med god marginal det redovisade värdet för alla 
testade kassagenererande enheter. Genomförda känslighetsanalyser visar 
att även väsentliga ändringar för t ex kalkylräntan inte förändrar detta för-
hållande.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer bolaget till del och 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Mate-
riella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hän-
förliga till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas  
i enlighet med syftet med anskaffningen. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redo-
visas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast 
då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknip-
pade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgång-
ens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för 
den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av repa-
rationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under 
den period de uppkommer. 

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nytt-
jandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anlägg-
ningstillgångar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas uppstå vid användning av tillgången. Vinst 
eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. 

av- och nedskrivningsprinciper
Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
med start då tillgången tas i bruk. De redovisade värdena för koncernens 
tillgångar och nyttjandeperioder prövas vid varje balansdag för att 
bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om nedskriv-
ningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Nedskrivningen 
redovisas via resultaträkningen när en tillgångs eller kassagenererande 
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Vid förändring i de 
antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet åter-
förs nedskrivningen.
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avskrivningstider antal år

Byggnader 50 (50) 

Om- och tillbyggnad egen fastighet 10 (10)

Om- och tillbyggnad annans fastighet 20–30 (20–30)

Mark Ej avskrivning

Markanläggning 20 (20)

Spelterminaler 5 (5)

Inventarier 3–5 (3–5)

Datorer 3–5 (3–5)

lånekostnader
Lånekostnader balanseras inte i anskaffningsvärdet för anläggningstill-
gångar, utan belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. 

Leasade tillgångar
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som operationell 
eller finansiell. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska risker och för-
delar som är förenade med ägandet i allt väsentligt är överförda till lease-
tagaren. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas lin-
järt över leasingperioden som intäkt/kostnad i resultaträkningen i den 
period de tillhör. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redo-
visas inte som materiella tillgångar utan i stället som finansiell skuld beräk-
nad som nuvärdet av leaseavgifterna under avtalsperioden.

Samtliga leasingavtal som koncernen Svenska Spel ingått har analyse-
rats varvid konstaterats att de är av operationell karaktär. 

Leasingavtal där koncernen är leasetagare avser i allt väsentligt hyra av 
lokaler. Leasingavtal där koncernen är leasegivare avser i huvudsak uthyr-
ning av terminaler till spelombud. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finan-
siell tillgång eller skuld . Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier 
och lånefordringar. 

Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna 
skulddokument och låneskulder. 

Redovisning och klassificering av finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader, med 
undantag för när instrumentet tillhör kategorin finansiella instrument vär-
derade till verkligt värde via resultaträkningen då transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen.  

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar 
tas bort i balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instru-
mentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. En finan-
siell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgjorts 
eller på annat sätt utsläckts. 

Finansiella instrument klassificeras i kategorier. Klassificeringen grundas 
på syfte för vilket de finansiella instrumenten förvärvades. Ledningen fast-
ställer klassificeringen av instrumenten vid det första redovisningstillfället 
och omprövar detta beslut vid varje balansdag. Kategorierna är följande:

1) Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen. 
Denna kategori består av två undergrupper:

a) Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel.
Valutaterminskontrakt tecknas i enlighet med koncernens finanspolicy för 
att säkra flöden i utländsk valuta avseende inköp av materiella anlägg-
ningstillgångar. Dessa derivat värderas till verkligt värde och värdeföränd-

ringarna redovisas löpande via resultaträkningen som ”Finansiella intäkter/
kostnader”.  Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39.

b) Finansiella tillgångar och skulder som vid första redovisnings -
tillfället bedöms tillhöra denna kategori.
Svenska Spel har finansiella placeringar i realränteobligationer  med syfte 
att fondera medel för framtida utbetalningar av vinster till vinnare i lotteri-
formen Triss Månadsklöver, dessa rubriceras i balansräkningen som ”Finan-
siella tillgångar” respektive ”Kortfristiga placeringar”. Motsvarande skuld-
post som utgör framtida utbetalning till vinnare för ovanstående lotteri-
form redovisas i denna kategori.

Likvida medel består av kassamedel, omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga place-
ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre 
månader, vilka är utsatta för en obetydlig risk för värdeförändringar. Kort-
fristiga placeringar under likvida medel värderas till verkligt värde. Värde-
förändringar redovisas under finansiella poster i resultaträkningen.

Koncernen har inga finansiella skulder i denna kategori.

2) lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar och övriga fordringar klassificeras under denna kategori 
eftersom de har fastställda eller fastställbara betalningar och inte noteras 
på en aktiv marknad. Redovisning sker till upplupet anskaffningsvärde 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Eftersom den för-
väntade löptiden är kort sker värderingen till det  nominella belopp som 
förväntas inflyta. Bedömning sker individuellt om det finns objektiva bevis 
för att nedskrivningsbehov föreligger. Nedskrivning av kundfordringar 
redovisas bland rörelsekostnaderna.

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsälj-
ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med tillämpning av först in-först 
ut (FIFU) metoden. Det består så gott som uteslutande av livsmedelsråva-
ror för den i koncernen bedrivna restaurang- och caféverksamheten. Varu-
lagret redovisas i balansräkningen bland kundfordringar och övriga ford-
ringar.

3) investeringar avsedda att hållas till förfall
Denna kategori innefattar finansiella tillgångar med fastställda eller fast-
ställbara betalningar och fastställd löptid som innehas för avsikt och för-
måga att hålla till förfall. 

Kortfristiga placeringar av överlikviditet sker enligt koncernens finans-
policy i nollkupongsobligationer och företagscertifikat. Kortfristiga place-
ringar med en löptid vid anskaffningstillfället understigande tre månader 
klassificeras och värderas som likvida medel. Övriga kortfristiga placeringar 
med löptid mellan tre och tolv månader klassificeras under denna kategori 
då avsikten är att hålla dem till förfall. 

4) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat. 
Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde med värdeförändring 
bokad mot eget kapital. Koncernen har inga finansiella tillgångar inom 
denna kategori.

5) andra finansiella skulder värderade till upplupet  
anskaffningsvärde 
Leverantörsskulder och övriga skulder har kort förväntad löptid och värde-
ras utan diskontering till nominellt belopp.

Koncernens samtliga fonderingar värderas till upplupet anskaffnings-
värde.

I regleringsfonden ingår vinster för lotterier och spel vilka inte blivit 
inlösta på förfallodagen. Perioden för vinstinlösen för restaurangspel är 30 
dagar. För andra spel är perioden för vinstinlösen normalt 90 dagar och för 
lotter 1,5 år. Vid preskribering intäktsförs 50 procent av oinlösta vinster. 
Resterande 50 procent fonderas i en regleringsfond i enlighet med bola-
gets koncession. Utbetalda vinstbelopp avkortas med örestal nedåt och 
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det överskjutande öresbeloppet förs till regleringsfonden.  Fondens medel 
används för att täcka utbetalning av vinster efter godkända reklamationer, 
samt för att återföra medel till vinnare genom att till exempel öka vinst-
tätheten eller förstärka vissa vinstgrupper i samband med kampanjer.

Fondering  sker för olika spelformers jackpot. Fonderade medel kan 
variera stort över tiden beroende på när vinsterna faller ut. 

Skatter
Moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol AB är 
frikallade från skattskyldighet för inkomst av näringsverksamhet och även i 
huvudsak inte heller skattskyldiga för mervärdesskatt. Dessa bolag är även 
undantagna från lotteriskatt. I underkoncernen Svenska Spels Förvaltnings 
AB är däremot bolagen skattskyldiga för näringsverksamhet och även i 
huvudsak skattskyldiga för mervärdesskatt. 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas direkt i resultaträkningen utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med ut  gångs-
 punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämp-
ning av skattesatser som beslutats per balansdagen. Uppskjutna skatte-
fordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskotts-
avdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och  
avvecklade verksamheter
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning redovisas till det lägsta 
av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för 
försäljningskostnader. Förluster till följd av värdenedgång eller omvärde-
ring redovisas i resultaträkningen.

Ersättningar till anställda
pensionsplaner
Anställda tjänstemän inom Svenska Spelkoncernen är anslutna till ITP-pla-
nen som administreras av Collectum. Inom moderbolaget finns även äldre 
åtaganden som bland annat tryggas av Svenska Spels Pensionsstiftelse. 
Löpande utbetalningar aseende dessa pensionsåtaganden sker av AB 
Svenska Spel. Bolaget gottgörs därefter för dessa utbetalningar av Svenska 
Spels Pensionsstiftelse.

Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning klassifice-
ras antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.  Under året har 
Svenska Spelkoncernen bytt pensionstryggandeform för samtliga medar-
betare (ej tjänstemän) inom LO´s kollektivavtalområde. Den ITP-plan som 
tidigare även gällde LO-kollektivet inom Svenska spel har, för denna kate-
gori anställda i stället ersatts med avtalspension SAF-LO som administreras 
av Fora. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering UFR 2  
ska pensionstryggande enligt ITP- planen klassificeras som en förmåns-
bestämd plan. 

Collectum som försäkrar ITP-planen har emellertid inte kunnat bistå 
Svenska Spel eller andra företag med tillräcklig information för att kunna 
fastställa företagens andel av planens totala tillgångar och skulder. Dessa 
kan enbart hänföras till de försäkrade förmånstagarna. Dessa förpliktelser 
redovisas därför enligt UFR 5 som en avgiftsbestämd pensionsplan.

Äldre pensionsåtaganden i koncernen uppgår till oväsentliga belopp. 

ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägning av personal endast 
om företaget bevisligen är förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten, eller när ersättning lämnas som ett erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång. Avsättning redovisas när inget krav föreligger 
på motprestation från den anställdes sida.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig 
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig beräkning av beloppet 
kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas 
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet 
till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar 
av pengars tidsvärde. Huvuddelen av dessa avsättningar utgörs av avsätt-
ningar för pensioner.

Det pensionsåtagande som Svenska Spel har via Svenska Spels 
Pensions stiftelse täcks inte till fullo av de medel som Stiftelsen har till sitt 
förfogande. Skillnaden redovisas i balansräkningen som en avsättning.

Statliga stöd
Svenska Spel erhåller inga statliga eller andra finansiella stöd.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Likvida medel i 
 kassaflödesanalysen består av kassa och bank samt kortfristiga placeringar 
med en löptid understigande tre månader vilka är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdeförändringar.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapportering normer i RFR 2.1 
”Redovisning för juridiska personer”. Detta innebär att moderbolaget i års-
redovisningen för den juridiska personen ska tillämpa av EU godkänd IFRS 
standard samt uttalanden från IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen 
för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt med hänsyn till sam-
banden mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Moderbolaget tillämpar 
samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges 
nedan. 

likvida medel
Likvida medel består av kassamedel, omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga place-
ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten upp till ett år. 

avsättning för pensioner 
Avsättning till pensioner är i moderbolaget beräknad enligt bestämmel-
serna i Tryggandelagen. 

Utdelning och utdelningspolitik
Utdelning till Moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i Moder-
bolagets och Koncernens finansiella rapporter då utdelningen beslutats  
av Moderbolagets aktieägare. Moderbolaget anteciperar utdelning från 
dotterbolagen. Av bolagsordningen framgår att moderbolagets fria eget 
kapital i sin helhet årligen utdelas till idrotten, ungdomsstyrelsen, kulturella 
ändamål samt ägaren, Staten.

Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: valuta-
risk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande risk-
hanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten i de finansiella markna-
derna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat. 

Riskhanteringen sköts av en central ekonomiavdelning i samarbete med 
en säkerhetsavdelning enligt policyer fastställda av styrelsen. Avdelning-
arna utvärderar och säkrar finansiella och andra risker i samarbete med 
koncernens operativa enheter. Styrelsen upprättar skriftliga policyer såväl 
för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden.
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valutarisk
Koncernen är enbart verksam i Sverige men utsätts för valutarisker som uppstår 
från valutaexponeringar hänförliga till inköp av specialiserad utrustning samt 
tryckning av lotter. Exponering finns mot USD, EUR respektive CHF och GBP. 
Valutarisken uppstår enbart genom framtida affärstransaktioner då koncer-
nen inte har några tillgångar eller skulder i andra valutor än svenska kronor 
och inte heller några investeringar i utlandsverksamhet.

Koncernens finanspolicy kräver att koncernen hanterar sin valutarisk mot 
den funktionella valutan genom användande av terminskontrakt. Detta 
innebär att valutaflödena ska säkras till 100 procent av kontrakterade flöden i 
samband med att avtal tecknas. Prognostiserade flöden ska säkras mellan 
50–100 procent över en 6–12 månaders period. Planerade investeringar med 
en betydande osäkerhet, till exempel avseende valuta och storlek på flöde, 
ska inte säkras förrän avtal tecknats. 

Koncernens transaktionsexponering uttryckt i MSEK fördelar sig på  
följande valutor;

valuta 2008  2007

EUR 288,5 78,1

USD 7,2 41,0

CHF 4,5 3,9

GBP 3,1 1,6

Summa 303,3 124,6

Eftersom så gott som alla koncernens inkomster och utgifter utgörs av betal-
ningar i svenska kronor och den valutarisk som är hänförlig till framtida 
affärstransaktioner är täckt av terminskontrakt är den kvarstående valuta-
risken försumbar. Förändringar av värdet på koncernens funktionella valuta i 
förhållande till andra valutor har därför på kort sikt ingen inverkan på koncer-
nens resultat.

ränterisk
Koncernens ränterisker hänför sig till räntefluktuationer avseende placeringar 
i realränteobligationer och placeringar av överlikviditet. 

Realränteobligationer används för att säkerställa koncernens åtaganden till 
vinnare inom lotteriformen Triss Månadsklöver. Svenska Spel betalar för varje 
vinst en engångssumma till fristående förvaltare. Denna betalning baseras på 
en nuvärdeberäkning av framtida vinstutbetalningar vid aktuell räntenivå på 
den svenska realräntemarknaden. Inbetalningen anpassas så att den täcker 
framtida utbetalningar till vinnaren. Skulden till vinnaren justeras årligen med 
utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Vid hanteringen av ränterisken för 
realränteobligationerna ingår det i förvaltarens uppdrag att säkerställa att 
räntekänsligheten för placeringarna i tillgången, realränte obligationerna, är 

densamma som för skulden till vinnarna, samt att räntekänsligheten i port-
följen av realränteobligationer är så lika skuldens räntekänslighet som möj-
ligt. Sammantaget bedöms koncernens ränterisk knuten till tillgångar och 
skulder i realränteobligationer som försumbar.

En mindre del av koncernens likvida medel placeras i finansiella instru-
ment vilka till övervägande delen utgörs av nollkupongsobligationer och 
företagscertifikat som behålls till förfall. 

 
kreditrisker
Eftersom spel inte får ske på kredit och därmed koncernens intäkter ute-
slutande utgörs av kontanttransaktioner är kreditrisken i koncernens verk-
samhet begränsad. Exponering för kreditrisk finns för redovisningsmedel 
som löpande genereras hos ombud, föreningar och restauranger som på 
uppdragsbasis säljer koncernens utbud av spel och lotterier. 

Med kreditrisk avses risken för att dessa samarbetspartners inte kan 
uppfylla sina ekonomiska åtaganden. Dessa risker hanteras enligt koncernens 
kreditpolicy där rutinerna för hantering av ekonomiska flöden, kreditbedöm-
ningar, säkerheter med mera är fastställda. 

Rutinerna för godkännande av spelombud och restauranger är utarbe-
tade i detalj och bygger på placering av ombuden i olika riskklasser. För 
ombud med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik begärs bor-
gen eller deponering av medel som pantsätts för det rätta fullgörandet av 
ombudets förpliktelser. Redovisningsmedel inhämtas veckovis med auto-
giro och ombud som inte betalar tidsenligt sägs upp enligt preciserade 
regler. 

likviditetsrisk
Likviditetsrisken definieras som risken för att koncernen inte skall ha tillgång 
till likvida medel för att tidsenligt kunna betala förutsedda och oförutsedda 
åtaganden eller att finansiering bara kan erhållas till avsevärd kostnad. Lik-
viditetsrisken har historiskt varit låg och koncernen bygger varje år upp 
betydande belopp av likvida medel och fritt eget kapital vilket i sin helhet 
årligen betalas ut till Riksidrottsförbundet, Ungdomsstyrelsen samt ägaren. 

De finansiella skulderna utgörs av obetalda vinster, fonderade vinster 
och leverantörsskulder. Likviditetsrisken i finansiella skulder är hänförlig till 
att koncernen inte skulle ha tillräckliga likvida medel för att betala utfallna 
obetalda vinster till vinnare i de spel och lotterier som anordnas av Svenska 
Spel. Denna risk bedöms som försumbar med hänsyn till att majoriteten av 
alla spel och lotterier bygger på en omfördelning av medel mellan deltag-
arna i spelen. Eftersom spel inte får ske på kredit så finns de medel som 
skall fördelas mellan deltagarna i spelet eller lotteriet i form av kontanter 
vid tidpunkten för spelets eller lotteriets stängning. För lotteriet Triss 
Månadsklöver utfaller vinsterna i upp till 50 år. Detta lotteri administreras  
av extern part och baseras på att det för varje vinst inbetalas medel till för-
valtaren som täcker alla framtida betalningar av vinster till vinnaren.

Not 2    Intäkter per väsentligt intäktsslag

  koncern Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

Tjänsteförsäljning

   Spelintäkter 22 559 21 499 21 335 20 346

   Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) –12 709 –11 852 –12 709 –11 852

   Provisioner –1 983 –1 916 –1 983 –1 916

Varuförsäljning

   Intäkter från restaurangverksamhet 98 94 — —

   Kostnad sålda varor –37 –33 0 0

Hyresintäkter

   Uthyrning av spelterminaler 51 52 51 52

   Uthyrning av lokaler — — — —

Övrigt 92 71 86 69

Summa nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 071 7 915 6 780 6 699

forts. not 1
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affärsområden/segment

primära segment, 
MSek

affärsområde 
ombud

affärsområde 
internet

affärsområde 
restaurangspel 
och Bingohallar

affärsområde 
kasino

Övrig  
verksamhet ej fördelat

eliminering 
interna poster

koncernen  
Svenska Spel

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

intäkter

Nettoomsättning 
från spelverk-
samhet m.m. 4 307 4 392 1 219 1 159 1 244 1 156 1 440 1 357 0 0 75 39 –214 –188 8 071 7 915

Aktiverat arbete  
för egen räkning — — — — — — — — — — 11 20 — — 11 20

rörelseresultat  
per rörelsegren 3 020 3 159 759 781 726 696 545 475 — 75 -65 –58 — — 4 985 5 128

Resultat från andel  
i  intresseföretag — –4

Finansiella intäkter   290 215

Finansiella  
kostnader   –167 –90

Skatt 0 –2

Årets  
nettoresultat   5 108 5 247

Tillgångar 504 438 137 153 412 311 939 838 525 514 7 257 6 303 –1 862 –589 7 912 7 968

Summa  
tillgångar 504 438 137 153 412 311 939 838 525 514 7 257 6 303 –1 863 –589 7 912 7 968

Skulder 112 85 166 155 6 — 939 838 466 442 2 906 2 890 –1 790 –1 690 2 804 2 721

Summa  
skulder 112 85 166 155 6 — 939 838 466 442 2 906 2 890 –1 790 –1 690 2 804 2 721

Investeringar 40 19 0 0 178 96 159 34 2 1 105 55 — — 484 205

Av- och  
nedskrivningar* 74 72 32 32 152 133 55 48 7 24 — — — — 320 309

Not 3    Rapportering per segment

Från och med den 1 december 2008 genomfördes en organisationsför-
ändring i koncernen. Tidigare har den interna organisationsstrukturen 
bestått av två divisioner med totalt sju underliggande affärsområden. För-
ändringen innebär att divisionsnivåerna är borttagna och organisationen 
nu endast är indelad i följande fyra affärsområden: Ombud, Internet, Res-
taurangspel & Bingohallar samt Kasino. 

Koncernens indelning av primära segment baseras på den interna orga-
nisationsstrukturen vilken består av ovan nämnda affärsområden. Ingen 
redovisning sker av sekundära segment.

Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas 
affärsmässiga villkor och prissättning till marknadspriser.

Redovisningen visar fördelningen av intäkter och kostnader samt till-
gångar och skulder för respektive affärsområde. Affärsområdet Kasino 
bedrivs i två legala bolag, vilket medför att alla resultat- och balansposter 
direkt kan hänföras till detta affärsområde. Övriga affärsområden som 
Ombud, Restaurangspel & Bingohallar samt Internet drivs i moderbolaget 
AB Svenska Spel. En fördelning till dessa affärsområden har skett av direkt 
hänförbara resultat- och balansräkningsposter, medan gemensamma pos-
ter som inte kan fördelas efter orsak redovisas under rubriken ”ofördelat”. 

Konsolideringen är gjord enligt samma principer som för koncernen. 

Affärsområde Ombud
– Försäljningsområde Butik
 Försäljning av spel och lotter via ombud
– Försäljningsområde Förening
 Försäljning av lotter via idrottsföreningar
– Försäljningsområde Prenumeration
 Försäljning av lotter till prenumeranter
Affärsområde Internet
 Försäljning av lotter och spel via Internet och mobiltelefon
Affärsområde Restaurangspel & Bingohallar
– Affärsområde Restaurangspel 

 Försäljning av spel via Vegas-maskiner i restauranger och bingohallar  
i annans regi

– Försäljningsområde Bingohallar
     Drift av sju bingohallar i Sverige
Affärsområde Kasino
  Drift av Sveriges fyra internationella kasinon i Sundsvall, Göteborg, 

Malmö och Stockholm
Övrig verksamhet

Innefattar koncernens fastighetsverksamhet

* Nedskrivningar för 2008  uppgår totalt till 21,2 MSEK (56,9).
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I december 2007 träffades avtal om försäljning av Svenska Spels innehav 
av 51 procent av aktierna i dotterbolaget UAB Winloto i Litauen. Köpare var 
UAB Lotelita, det statligt ägda lotteribolaget i Litauen och den litauiska Natio-
nella Olympiska Kommittén. Köparna var tidigare gemensamt ägare till 49 
procent av aktierna i UAB Winloto. Köpeskillingen uppgick till 1 LIT motsva-

Not 4    Sålda dotterbolag

rande 2,67 kronor. Försäljningen medförde en total avvecklingskostnad 
om –26 MSEK, varav verkligt värde av överlåtna materiella tillgångar upp-
går till 2,5 MSEK.

UAB Winloto har konsoliderats i Svenska Spel-koncernen under 2007. 
Redovisning av försäljningen enligt IFRS 5 tillämpas inte av materialitetsskäl.

Not 5    Förvärv av rörelser

Under 2007 och 2008 träffades en uppgörelse med sju idrottsallianser om 
övertagande av rörelse, personal, och hyreskontrakt för av driftsbolagen 
bedriven bingoverksamhet. I december 2008 beslutade styrelsen för 
Svenska spel att bingoverksamheten skall avvecklas under första halvåret 
2009. Nuvärdet av beräknad köpeskilling har nedskrivits till 1,9 MSEK och 
beräknas vara avskriven under första halvåret 2009. 

Not 6   Anställda, personalkostnader och ersättningar

   2008     2007

Medelantalet anställda antal anställda varav män, % antal anställda varav män, %

Moderbolaget 768 61 700 61

Övriga koncernbolag 952 51 888 51

Summa 1 720 56 1 588 56

   2008     2007

Styrelse, vd och koncernledning antal varav män antal varav män

Styrelse 10 5 10 6

VD 1 1 1 1

Koncernledning 8 6 8 7
     

  koncern    Moderbolag

Sjukfrånvaro, % 2008 2007 2008 2007

Sjukfrånvaro 3,75 3,78 2,59 2,33

Sjukfrånvaro, kvinnor 4,95 5,57 4,55 4,55

Sjukfrånvaro, män 2,78 2,33 1,35 0,97

Sjukfrånvaro, 29 år och yngre 4,63 4,79 1,97 1,31

Sjukfrånvaro, 30–49 år 3,27 2,89 2,71 2,01

Sjukfrånvaro, 50 år och äldre 3,29 4,53 2,51 4,27

Sjukfrånvaro 1–14 dagar 1,96 2,24 1,10 1,16

Sjukfrånvaro 15–60 dagar 0,44 0,01 0,22 0,02

Sjukfrånvaro >60 dagar 1,35 1,53 1,27 1,15

Sjukfrånvaron beräknas som totalt antal sjukfrånvarotimmar dividerat med totalt antal schemalagda arbetstimmar. 
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   2008     2007

löner, andra ersättningar och sociala kostnader, TSek
Styrelse, vd och 
koncernledning

Övriga  
anställda

Styrelse, vd och 
koncernledning

Övriga 
anställda

Moderbolag

Löner och ersättningar 19 055 311 131 12 381 273 287

Sociala avgifter 7 138 110 462 4 906 101 764

Pensionskostnader 3 960 30 302 3 194 44 570

Summa 30 153 451 895 20 481 419 621

Övriga koncernbolag*   

Löner och ersättningar 2 768 301 128 0 270 107

Sociala avgifter 993 92 148 0 89 439

Pensionskostnader 276 17 385 0 21 288

Summa 4 037 410 661 0 380 834

*Ingen särskild ersättning utgår för styrelseuppdrag i dotterbolag.

koncern

Löner och ersättningar 21 823 612 259 12 381 543 394

Social avgifter 8 131 202 610 4 906 191 203

Pensionskostnader 4 236 47 687 3 194 65 858

Summa 34 190 862 556 20 481 800 455

arvoden och övriga ersättningar till Styrelse TSek
Styrelse- 

arvode
revisions- 

utskott
ersättnings-

utskott
Övrig  

ersättning Summa

Margareta Winberg, Styrelsens ordförande fr.o.m 15/4 2008 167 0 11 2 180

Stefan Borg, Styrelseledamot 92 0 0 0 92

Björn Fries, Styrelseledamot 92 10 0 0 102

Eva-Britt Gustafsson, Styrelseledamot fr.o.m 15/4 2008 62 7 0 0 69

Lena Jönsson, Styrelseledamot 92 0 8 0 100

Lena Melinder, Styrelseledamot 92 20 0 0 112

Lars Otterbeck, Styrelseledamot 92 0 8 1 101

Anders Andersson, Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant 16 0 0 0 16

Bertil Sandström, Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant 20 0 0 0 20

Elin Mårtensson, Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant 17 0 0 0 17

Sabina Augustsson, Suppleant Arbetstagarrepresentant 20 0 0 0 20

Britta Höglund, Suppleant Arbetstagarrepresentant avgick 15/4 2008 
återinvald 23/10 2008. 7 0 0 0 7

Martina Ravn, Suppleant Arbetstagarrepresentant fr.o.m 15/4 2008 13 0 0 0 13

Anders Gustafzon, Styrelsens ordförande, avgick 15/4 2008 60 0 5 0 65

Karin Johansson, Styrelseledamot, avgick 15/4 2008 30 3 0 0 33

Lina Ingelsson, Suppleant Arbetstagarrepresentant avgick 23/10 2008 5 0 0 0 5

Summa 877 40 32 3 952

arvoden och övriga ersättningar till koncernledningen TSek
lön/ 

arvode
Övriga

förmåner
pensions-
kostnader

Övrig
ersättning Summa

Anders Hägg, tf. VD, Koncernchef fr.o.m 1/5 2008, Ekonomidirektör 1 848 74 681 0 2 603

Jesper Kärrbrink, VD, Koncernchef avgick 1/5 2008 1 426 38 864 2 928 5 256

Andra ledande befattningshavare, 8 personer 5 303 218 1 336 0 6 857

Personer som lämnat koncernledningen, 4 personer 3 630 141 1 313 5 397 10 481

Summa 12 207 471 4 194 8 325  25 197

forts. not 6
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Under året förändring av styrelse och ledande befattningshavare 
Vid bolagsstämman den 15 april 2008 utsågs f.d. ministern och ambassa-
dören  Margareta Winberg till ny styrelseordförande i AB Svenska Spel. Till 
en följd av en förändrad inriktning av verksamheten avgick VD för Svenska 
Spel, Jesper Kärrbrink den 21 april 2008. Kort därefter, den 30 juni, lämnade 
även de två divisionscheferna Annica Axelsson och Mathias Hedlund bola-
get. Styrelsen utsåg ekonomidirektören i AB Svenska Spel, Anders Hägg 
som tillförordnad VD fram tills dess att ny VD rekryterats. De två divisions-
cheferna ersattes i sin tur av affärsområdescheferna Håkan Sjöstrand och  
Claes Tellman. Den 20 maj slutade personaldirektör Eva Wetterdal i bola-
get. Hon efterträddes av Anna Björklund som tillträde befattningen som 
personaldirektör i AB Svenska Spel den 11 augusti 2008.                                        

Genom en övergripande omorganisation per 1 december togs divi-
sionsnivåerna i företaget bort. Affärsområdescheferna Håkan Sjöstrand 
(Ombud), Marie Avander (Restaurangspel och Bingohallar), Mikael Franzén 
(Internet) samt Per Jaldung (Kasino) tog då plats i koncernledningen 
medan Claes Tellman lämnade AB Svenska Spel.

Styrelse
Under 2008 har styrelsens ordförande erhållit ersättningar om totalt  
180 TSEK. Övriga styrelseledamöter har erhållit ersättningar om totalt  
772 TSEK varav företagets arbetsgivarrepresentanter har erhållit 98 TSEK. 

Moderbolagets styrelse är densamma som i koncernen. Inga separata 
ersättningar utgår för de olika uppdragen. Styrelseledamöter i övriga kon-
cernbolag är anställda i moderbolaget och uppbär ingen ytterligare ersätt-
ning än den lön som utgår i huvudanställningen.

Ersättning till ledande befattningshavare
Under 2008 har VD Jesper Kärrbrink lämnat sin befattning och enligt sär-
skilt avtal i avgångsvederlag erhållit 12 månadslöner. Två divisionschefer 
har lämnat bolaget med jämförbara villkor. Styrelsen utsåg i slutet av april 

ekonomidirektören i AB Svenska Spel, Anders Hägg, som tillförordnad VD 
fram tills dess att en ny VD rekryterats. Under tillförordnadetiden har 
Anders Hägg erhållit ett lönetilläg för det utökade ansvaret. Som tillförord-
nade divisionschefer under perioden maj-november med ett lönetilläg för 
det utökade ansvaret, utsågs affärsområdescheferna Håkan Sjöstrand och 
Claes Tellman. Den 20 maj slutade personaldirektören Eva Wetterdal i bola-
get med ett vederlag om 6 månadslöner. 

Principer om ersättning och andra ersättningsvillkor till ledande befatt-
ningshavare beslutas av styrelsen. 

Ersättning och andra ersättningsvillkor till koncernledningen utom VD 
beslutas av VD i samråd med Ersättningsutskottet. 

Ersättning med mera till VD beslutas av styrelsen efter beredning i 
Ersättningsutskottet. 

Verkställande direktör och Koncernchef
Tidigare verkställande direktör och tillika koncernchef Jesper Kärrbrink, har 
under året uppburit lön och förmåner till ett värde av 5 256 TSEK . Övriga 
förmåner avser tjänstebil och pensionsförmåner. 

Tillförordnad VD från 1 maj 2008, Anders Hägg, har under året uppburit 
lön och förmåner till ett totalt värde av 2 603 TSEK. 

Övriga ledande befattningshavare
För övriga ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen, sam-
manlagt 8 personer, har summan av löner och andra ersättningar, inklusive 
värdet av övriga förmåner, uppgått till 6 857 TSEK (11 305 TSEK). För de fyra 
personer som har lämnat koncernledningen under året uppgår summan 
av löner och andra ersättningar, inklusive värdet av övriga förmåner till      
10 481 TSEK. Övriga förmåner avser tjänstebilar och pensionsförmåner som 
utgår enligt ITP-planen. Inga avgångsvederlag finns avtalade. Uppsägnings-
 tiden är 6 månader ömsesidigt. Ordinarie pensionsålder är 65 år.

forts. not 6

Not 7   ersättning till revisorer

   koncern    Moderbolag

revisionsarvoden, TSek 2008 2007 2008 2007

Revisionsuppdrag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 1 718 1 722 1 007 1 007

Andra uppdrag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 961 452 933 381

Riksrevisionen 315 389 293 320

Summa 2 994 2 563 2 233 1 708

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom ingår 
övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen.  
Allt annat är andra uppdrag.
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Not 8   Finansiella intäkter och kostnader

   koncern    Moderbolag

Finansiella intäkter, MSek 2008 2007 2008 2007

Ränteintäkter 107 97 122 105

Kursvinster 47 5 46 5

Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver* 113 111 113 111

Övriga finansiella intäkter 23 2 23 2

Summa 290 215 304 223

   koncern    Moderbolag

Finansiella kostnader, MSek 2008 2007 2008 2007

Räntekostnader –1 0 –1 0

Kursförluster –41 –2 –41 –2

Värdeförändring skulder, Triss Månadsklöver* –125 –88 –125 –88

Övriga finansiella kostnader* — — 0 –30

Summa –167 –90 –167 –120

*Övriga finansiella kostnader avser nedskrivning av andelar i koncernföretag med 0 MSEK (30).

   koncern    Moderbolag

Betalda och erhållna räntor i den löpande verksamheten, MSek 2008 2007 2008 2007

Betald ränta 0 0 0 0

Erhållen ränta 107 97 121 105
    
I moderbolagets ränteintäkter ingår koncerninterna intäkter med 30 ,8 MSEK (23,8). 

Not 9   Skatter 

   koncern    Moderbolag

redovisade i resultaträkningen, MSek 2008 2007 2008 2007

aktuell skattekostnad (–) / – skatteintäkt

Periodens skattekostnad — — — —

Justering av skatt hänförlig till tidigare år — — — —

Uppskjuten skattekostnad (–) / –skatteintäkt — —

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 –2 — —

Totalt redovisad skattekostnad 0 –2 — —

I Svenska Spel-koncernen finns skattemässiga underskottsavdrag om 156 MSEK (137). Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats då det inte är sannolikt 
att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot i nära framtid beskattningsbara vinster.
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Not 10   Immateriella tillgångar

   koncern    Moderbolag

Balanserade utvecklingsutgifter, MSek 2008 2007 2008 2007

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 428 377 422 371

Förvärv 17 0 5 0

Omklassificering 38 51 39 51

Utgående balans 483 428 466 422

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans –174 –89 –172 –88

Årets avskrivningar –53 –46 –50 –45

Årets nedskrivningar –22 –39 –23 –39

Utgående balans –249 –174 –245 –172

redovisat värde 234 253 221 250

pågående projekt

Ingående balans 16 34 16 34

Under året nedlagda kostnader 48 33 48 33

Omklassificering –39 –51 –39 –51

Utgående balans* 25 16 25 16

* 10,6 MSEK avser nytt Datawarehouse, 0,3 MSEK utveckling av nya onlineprodukter samt 14 MSEK nytt Vegassystem.

Aktiverade utvecklingsprojekt
Immateriella tillgångar innefattar främst aktiverade utvecklingsutgifter, där 
nedanstående utgör de största enheterna.

geM
GEM är en spelplattform för affärsområdena Butik och Internet. Bokfört 
värde för GEM uppgår till 189 MSEK (216). Avskrivningstiden är bedömd  
till 10 år och investeringen är helt avskriven år 2016. Avskrivningstiden 10 år  
tillämpas då  IT-plattformar av det slag som GEM representerar enligt  
bolagets erfarenhet nyttjas över en period av minst 10 år.

eS
En annan enhet avser spelplattform för affärsområde Restaurang kallad ES. 
Det bokförda värdet är 5 MSEK (15). Avskrivningstiden är bedömd till 5 år 
och investeringen är helt avskriven år 2009. En ny spelplattform som skall 
ersätta ES är under utveckling, vilken kommer att hyras från leverantören. 

Bingo 
Ytterligare en spelplattform har utvecklats för försäljningsområde Bingo. 
Anskaffningsvärdet för spelplattformen, som togs i bruk 2007, är 42 MSEK 
varav 30 MSEK nedskrivits 2007 samt 8,7 MSEK 2008 efter prövning av  
återvinningsvärdet. Skäl för nedskrivningen är att det koncept som platt-
formen utvecklats för inte kunnat realiseras, vilket beror på avsevärt för-
ändrade marknadsförutsättningar.  Plattformen är nu helt avskriven.

Svenskaspel.se
Svenska Spel lanserade en ny hemsida den 15 september 2008. Föränd-
ringarna avser nytt utseende, bättre överblick, mer delaktighet och obliga-
torisk veckobudget. Bokfört värde för tillgången uppgår till 22,3 MSEK (2). 
Avskrivningstiden för tillgången är bedömd till 3 år och är helt avskriven år 
2011. 

Utgifter för kostnadsförda utvecklingsprojekt
Det totala beloppet av utgifter för utvecklingsprojekt som kostnadsförts 
under perioden uppgår till 35 MSEK (41) och avser såväl moderbolaget 
som koncernen.

Övriga immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar innefattar även rörelseförvärv och licenser.

rörelseförvärv
Rörelseförvärv avser den köpeskilling som Svenska Spel har erlagt för öpp-
nandet av sju bingohallar i Sverige. Det bokförda värdet för rörelseförvärvet 
uppgår till 1,9 MSEK (13,7) och är avskriven i sin helhet juni 2009. 

licenser
Balansförda licenser avser systemlicenser. Bokfört värde uppgår till 13,1 
MSEK (3,2) och avskrivningstiden till 5 år.
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Not 11   Materiella anläggningstillgångar

koncernen, MSek
Bygnader  
och mark

om- och 
 tillbyggnad  

egen fastighet

om-  och 
 tillbyggnad 

annans fastighet
pågående 

 nyanläggning
inventarier  

och datorer Totalt

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2007-01-01 539 260 250 11 1 636 2 696

Förvärv 0 0 1 19 151 171

Omföringar 0 3 23 –26 — 0

Avyttringar –296 –55 — — –77 –428

Utgående balans 2007-12-31 244 208 273 4 1 710 2 439

Ingående balans 2008-01-01 244 208 273 4 1 710 2 439

Förvärv 0 0 1 7 376 384

Omföringar 0 2 25 –4 0 23

Avyttringar 0 0 — — –295 –295

Utgående balans 2008-12-31 244 210 299 7 1 791 2 551

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 2007-01-01 –74 –46 –41 — –1 107 –1 269

Årets avskrivningar –2 –7 –11 — –186 –205

Avyttringar 55 23 — — 73 151

Utgående balans 2007-12-31 –21 –30 –52 — –1 220 –1 323

Ingående balans 2007-01-01 — — –68 — –6 –74

Årets nedskrivningar — — –3 — –15 –18

Utgående balans 2007-12-31 — — –71 — –21 –92

Ingående balans 2008-01-01 –21 –30 –52 — –1 220 –1 323

Årets avskrivningar –2 –7 –17 — –217 –244

Avyttringar 0 0 — — 290 290

Utgående balans 2008-12-31 –23 –37 –69 — –1 148 –1 277

Ingående balans 2008-01-01 — — –71 — –21 –92

Årets nedskrivningar — — 0 — –1 –1

Utgående balans 2008-12-31 — — –71 — –22 –93

redovisat värde 2007-12-31 223 178 150 4 469 1 024

redovisat värde 2008-12-31 220 173 159 7 621 1 180

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden Byggnader 260

Taxeringsvärden Mark 97
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Moderbolag, MSek
Bygnader  
och mark

om- och  
tillbyggnad  

egen fastighet

om- och  
tillbyggnad 

annans fastighet
pågående  

nyanläggning
inventarier  

och datorer Totalt

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2007-01-01 36 26 — 2 1 303 1 367

Förvärv — 0 1 3 121 125

Omföringar — 3 2 –5 — 0

Avyttringar — — — — –60 –60

Utgående balans 2007-12-31 36 29 3 0 1 364 1 432

Ingående balans 2008-01-01 36 29 3 0 1 364 1 432

Förvärv — 0 0 17 235 252

Omföringar — 0 3 –4 0 –1

Avyttringar — — — — –199 –199

Utgående balans 2008-12-31 36 29 6 13 1 400 1 484

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 2007-01-01 –11 –10 — — –853 –874

Årets avskrivningar –1 –3 0 — –145 –149

Avyttringar 0 — — — 55 55

Utgående balans 2007-12-31 –12 –13 0 — –943 –968

Ingående balans 2007-01-01 — — — — — —

Årets nedskrivningar — — — — –15 –15

Utgående balans 2007-12-31 — — — — –15 –15

Ingående balans 2008-01-01 –12 –13 0 — –943 –968

Årets avskrivningar –1 –3 –1 — –173 –178

Avyttringar 0 — — — 196 196

Utgående balans 2008-12-31 –13 –16 –1 — –921 –950

Ingående balans 2008-01-01 — — — — –15 –15

Årets nedskrivningar — — — — 0 0

Utgående balans 2008-12-31 — — — — –15 –15

redovisat värde 2007-12-31 24 16 3 0 406 449

redovisat värde 2008-12-31 23 14 5 13 465 520

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden Byggnader 27

Taxeringsvärden Mark 6

Not 12   Finansiella instrument

I tabellen nedan visas uppdelningen av finansiella instrument utifrån följande kategorier enligt IFRS 7; Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, investeringar som hålls till förfall samt finansiella tillgångar som kan säljas. Verkligt värde överensstäm-
mer med redovisat värde.

Finansiella tillgångar 

MSek, 31 dec 2007

Finansiella tillgångar 
värderade till 

 verkligt värde via 
resultaträkningen

investeringar som 
hålls till förfall

låneford - 
ringar och 

 kundfordringar

Finansiella 
 tillgångar som  

kan säljas
Summa  

verkligt värde

Realränteobligationer 1 283 — — — 1 283

Placeringar i nollkupongsobligationer och företagscertifikat — 123 — — 123

Kundfordringar och övriga fordringar — — 498 — 498

Avräkning Riksgälden — — 1 400 — 1 400

Likvida medel 3 371 — — — 3 371

Summa 6 675
     

forts. not 11
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MSek, 31 dec 2008

Finansiella tillgångar 
värderade till 

 verkligt värde via 
resultaträkningen

investeringar som 
hålls till förfall

låneford - 
ringar och 

 kundfordringar

Finansiella 
 tillgångar som  

kan säljas
Summa  

verkligt värde

Realränteobligationer 2 416 — — — 2 416

Placeringar i nollkupongsobligationer och företagscertifikat — 113 — — 113

Kundfordringar och övriga fordringar — — 544 — 544

Avräkning Riksgälden — — 1 200 — 1 200

Likvida medel 2 187 — — — 2 187

Summa 6 460

Värdepappersinnehav Triss Månadsklöver
Totalt värdepappersinnehav avseende Triss Månadsklöver uppgår till 1 436 MSEK (1 297), varav 1 241 MSEK (1 061) är långfristig del och 195 MSEK (236) kort-
fristig. Koncernens kortfristiga del ingår i likvida medel, se not 15. Förvärv och försäljning, netto, av Månadsklöver uppgår till 67,6 MSEK (49) och värdeföränd-
ringen är 71,5 MSEK (48).

Finansiella skulder

MSek, 31 dec 2007

Finansiella skulder 
 värderade till  

verkligt värde via 
resultat räkningen

andra  
finansiella  skulder

Summa  
verkligt värde

Leverantörsskulder och övriga skulder — 644 644

Obetalda vinster Månadsklöver 1 188 — 1 188

Övriga kort- och långfristiga ej räntebärande skulder — 889 889

Summa 2 721
   
   

MSek, 31 dec 2008

Finansiella skulder 
 värderade till  

verkligt värde via 
resultat räkningen

andra  
finansiella  skulder

Summa  
verkligt värde

Leverantörsskulder och övriga skulder — 555 555

Obetalda vinster Månadsklöver 1 324 — 1 324

Övriga kort- och långfristiga ej räntebärande skulder — 925 925

Summa 2 804
   

ränterisk  
instrument (värderingsprincip) nominellt värde Förfallodatum kupongränta, %

realränteobligationer

Svenska Statens realränteobligationer

SWBT O 090121 65 2009-01-21 0,00

1048 126 2009-12-01 4,00

3106 233 2012-04-01 1,00

3001 123 2014-04-01 0,00

3105 248 2015-12-01 3,50

3102 260 2020-12-01 4,00

3104 78 2028-12-01 3,50
   

ränterisk  
instrument (värderingsprincip) nominellt värde Förfallodatum effektiv ränta, %

placeringar i nollkupongsobligationer och företagscertifikat

0–90 räntedagar — — Rörlig (stibor 3 mån)

91–360 räntedagar — — Rörlig (stibor 3 mån)

361–1 080 räntedagar 113 Q1 2010 Q4 2011 Rörlig (stibor 3 mån)

likvida medel 2 187 4,22
   

ränterisk  
instrument (värderingsprincip) nominellt värde Förfallodatum

 nuvärdeviktad  
real diskon-

teringsränta, %

Fonderade vinster för lotteriet Triss Månadsklöver

130 0–1 år –0,120

466 1–5 år 1,501

728 >5 år 1,730

forts. not 12
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Not 13   Kundfordringar och övriga fordringar

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

kundfordringar

Fordringar på spel- och lottombud 372 337 372 337

Fordringar på restauranger 28 49 28 49

Övriga kundfordringar 14 11 11 7

Summa 414 397 411 393

Övriga fordringar

Fordringar intresseföretag — — — —

Övriga kortfristiga fordringar 14 29 4 15

Summa 14 29 4 15

Summa 428 426 415 408

Samtliga kundfordringar förfaller inom 30 dagar. Osäkra kundfordringar uppgår till ett belopp av 2,7 MSEK (1,8), kostnader för kundförluster uppgår till  
2,6 MSEK (2,2). 

Not 14   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

Förutbetalda ombudsprovisioner 10 7 10 7

Övriga interimsfordringar 106 65 76 50

Summa 116 72 86 57

Not 15   Likvida medel

   koncern   Moderbolag

likvida medel, MSek 2008 2007 2008 2007

Likvida medel/Kassa och bank 2 187 3 371 1 980 3 205

  varav redovisningsmedel spelkonto internet 100 102 100 102

  varav redovisningsmedel deponerade panter ombud 14 16 14 16

  varav Triss Månadsklöver, deposition 0 14 — —

Kortfristig del för lotteriet Triss Månadsklöver redovisas för Moderbolaget som kortfristig placering. 

Koncernen
aktiekapital
Per den 31 december 2008 omfattade det registrerade aktiekapitalet  
2 000 stamaktier till ett kvotvärde av 100 kronor per aktie. Innehavare av 
stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand.

intjänade vinstmedel
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår årets resultat för 
moderbolaget och dess dotterbolag.

Moderbolaget
AB Svenska Spel ägs till 100 procent av Svenska Staten och förvaltas 
genom Finansdepartementet.

Fritt eget kapital 
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell avsättning till 
reservfond och vinstutdelning. Fritt eget kapital är det belopp som finns 
tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Not 16   eget kapital
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Not 17   Resultat per aktie

Not 18   obetalda vinster

Svenska Spels skulder består av kort- och långfristiga mellanhavanden hänförliga till vid bokslutstillfället fonderade medel från spel och lotterier som bedrivs 
av moderbolaget.

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

kortfristiga skulder

Obetalda vinster traditionella spel och lotterier 463 323 463 323

Obetalda vinster Månadsklöver <1år 130 113 130 113

Summa 593 436 593 436

långfristiga skulder

Obetalda vinster Månadsklöver 1–5 år 466 499 466 499

Obetalda vinster Månadsklöver >5 år 728 577 728 577

Summa 1 194 1 076 1 194 1 076

Not 19   Övriga långfristiga skulder

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

Förlagslån 15 15 15 15

Ombudspanter 14 16 14 16

Övriga långfristiga skulder 13 12 13 12

Summa 42 43 42 43

Förlagslånet består av medel som tillskjutits av ägaren i anslutning till uppförandet av bolagets fastighet i Visby.  
Återbetalning av ombudspanter sker efter individuell bedömning av respektive ombud.

Not 20   Avsatt till pensioner

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

Ingående pensionsavsättning 16 18 15 16

Förändring –2 –2 –2 –1

Utgående pensionsavsättning 14 16 13 15

 Pensioner täckta via AB Svenska Spels Pensionsstiftelse 0 1 0 1

Totalt pensionsåtagande 14 17 13 16

Alectas konsolideringsgrad var per den 31 december 2008 112 procent (152). Konsolideringsgraden beräknas som verkligt värde av förvaltningstillgångar  
i procent av förpliktelserna enligt Alectas aktuariella antaganden. Alectas beräkning överensstämmer emellertid inte med beräkningsgrunderna i IAS 19.  
2008 års kostnader för koncernens pensionsförsäkringar uppgår totalt till 51,9 MSEK (69,1) varav 28,5 MSEK (39,2) är tecknade i Alecta.

Beräkningen av resultat per aktie för 2008 baseras på årets resultat hänför-
ligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 5 108 miljoner kronor  
(5 247) dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier. Resul-
tat per aktie uppgår för 2008 till 2 554 TSEK (2 624). Antalet utestående 
aktier under året har varit oförändrat.  

Inga egetkapitalinstrument har utfärdats som kan föranleda utspädning 
av det egna kapitalet.
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Not 21   Leverantörsskulder och övriga skulder

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

Leverantörsskulder 252 339 196 210

Övriga skulder 219 227 173 165

Personalrelaterade kostnader 84 78 — —

Summa 555 644 369 375

För moderbolaget redovisas upplupna kostnader i not 24.

Not 22   Regleringsfonder och fonderade vinster

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

regleringsfonder 

Ingående avsättning 95 67 95 67

Årets förändring 6 28 6 28

Utgående avsättning 101 95 101 95

Fonderade vinster

Ingående avsättning 330 198 312 186

Årets förändring –139 132 –157 126

Utgående avsättning 191 330 155 312

Not 23   Förfallostruktur för skulder

Förfallotidpunkter obetalda vinster leverantörsskulder regleringsfonder Fonderade vinster
Övriga  

långfristiga skulder

Inom 1 år 593 555 101 191 15

Inom 1–5 år 466 41

Över 5 år 728

Summa 1 787 555 101 191 56

realränteobligationer
Förfallotidpunkter

Inom 1 år 191

Inom 1–5 år 233

Över 5 år 710

Not 24   Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

   koncern    Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

Förutbetalda insatser flerveckorsspel 114 81 114 81

Övriga poster — — 34 84

Personalrelaterade kostnader — — 45 44

Summa 114 81 193 209
    
Koncernens kostnader för löner, sociala avgifter samt förändring av semesterlöneskuld m.m. redovisas som övriga skulder, se not 21. 



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008   103

Not 25   Leasing

Operationella leasingavtal – koncernen/moderbolaget som hyrestagare
De  hyresavtal som koncernen Svenska Spel ingått är uteslutande av operationell karaktär. Avtalen avser huvudsakligen hyra av kontors-, kasino- och bingo-
lokaler. Koncernens hyreskostnader uppgår till  94,9 MSEK (63,7). Moderbolagets hyreskostnader är för 2008 56,4 MSEK (38,7).

   koncern    Moderbolag

operationella leasingavtal – koncernen/moderbolaget som leasetagare, MSek 2008 2007 2008 2007

Inom ett år 67 58 32 32

Efter ett år, men inom fem år 241 233 126 126

Efter fem år 420 479 130 162

Summa 728 770 288 320

Hyresavtalet för kasinot i Sundsvall löper på 30 år, medan hyresavtalen för kasinot i Göteborg och Malmö löper på 20 år. Avtalen innehåller indexklausuler om 
årlig uppräkning av utgående hyror. Moderbolagets hyreskostnader avser hyra av kontorslokaler i Sundbyberg. Hyresavtalet löper på 10 år. Hyresavtalen för 
våra sju bingohallar kommer att avvecklas under  2009.

Operationella leasingavtal – koncernen/moderbolaget som leasegivare
Dessa avtal avser uthyrning av spel- och lotterminaler till ombud.

   koncern    Moderbolag

operationella leasingavtal - koncernen/moderbolaget som leasegivare, MSek 2008 2007 2008 2007

Inom ett år 51 52 51 52

Efter ett år, men inom fem år 203 206 203 206

Summa 254 258 254 258

Efter 5 år bedöms den årliga intäkten från operationella leasingavtal hänförligt till uthyrning av terminaler till Spel- och Lottombud uppgå till cirka 54 MSEK 
per år. 

   koncern    Moderbolag

Uthyrda spel- och lotterminaler, MSek 2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärden 144 144 144 144

Årets inköp 2 0 2 0

Årets avyttringar 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 146 144 146 144

Ingående avskrivningar –50 –21 –50 –21

Årets avskrivning –29 –29 –29 –29

Årets avyttringar 0 0 0 0

Utgående avskrivningar –79 –50 –79 –50

Bokfört värde 67 94 68 94

Not 26   Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter samt framtida åtaganden

Eventualförpliktelse/ansvarsförbindelse

koncernen Moderbolaget

Ställda säkerheter, MSek 2008 2007 2008 2007

Spärrade medel som säkerhet för lån 0 0 0 0

Kreditgarantier 12 2 11 1

Summa 12 2 11 1

Framtida kontraktsbundna åtaganden, MSek koncern 2008 Moderbolag 2008

Inom ett år 474 390

Efter ett år, men inom fem år 928 687

Efter fem år 330 130

Summa 1 732 1 207

Kontraktsbundna åtaganden avser bland annat hyresavtal, sponsringsavtal samt övriga stora avtal med samarbetspartners.
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Not 27   Närstående

Koncernbolag
Moderbolaget har under 2008 sålt tjänster till ett värde av 17,9 miljoner 
kronor (12,6).

Statliga bolag
Koncernen har under året köpt tjänster från följande statliga bolag med 
angivna belopp:

TeliaSonera 74,0 MSEK (52,6)

Posten AB 32,2 MSEK (30,7)

Teracom AB 9,9 MSEK (13,7)

Vattenfall 0,3 MSEK (0,5)

Gotlands Energi AB 1,0 MSEK (1,0)

Staten
I det av regeringen 2004-12-22 givna tillstånd att anordna vissa lotterier 
under övriga bestämmelser punkt 8.5 framgår att bolagets vinstmedel 
ender räkenskapsåret löpande räntefritt ska lånas ut till svenska staten  
(Riksgäldskontoret). Inbetalningarna sker vanligen kvartalsvis, 30 april,  
31 juli, 31 oktober, samt 15 februari. Utlånade medel avräknas mot  
lämnad utdelning efter beslut av respektive årsstämma. Svenska Spel har  
1998-10-05 erhållit särskilt beslut om undantag från bestämmelserna i  
21 kap 1§ aktiebolagslagen avseende låneförbud. Vid årsskiftet uppgick 
utlånade medel till Riksgäldskontoret till 1 200 MSEK (1 400).

Not 28   Andelar i koncernbolag

Moderbolagets andelar i koncernbolag, TSek 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 141 466 191 029

Försäljning — –2 818

Återlämnat aktieägartillskott — –46 745

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 141 466 141 466

Ingående nedskrivningar* –70 000 –40 000

Årets nedskrivningar* — –30 000

Utgående ackumulerade avskrivningar –70 000 –70 000

Bokfört värde 71 466 71 466

* Avser nedskrivning av aktier och andelar i Svenska Spels Förvaltnings AB med anledning av att bokfört värde överstiger koncernmässigt nettovärde.

Moderbolagets andelar i dotterbolag org.nr Säte kapitalandel, % antal andelar
Bokfört värde, 

TSek 2008-12-31
Bokfört värde, 

TSek 2007-12-31

Svenska Spels Förvaltnings AB 556597-7278 Visby 100 1 000 71 066 71 066

Keno AB 556485-4304 Visby 100 1 000 100 100

Triss AB 556485-4312 Visby 100 1 000 100 100

Bellman Casino AB 556574-1682 Stockholm 100 1 000 100 100

Casino Cosmopol AB 556485-4296 Stockholm 100 1 000 100 100

Moderbolagets andelar i indirekt ägda dotterbolag org.nr Säte kapitalandel, % antal andelar
Bokfört värde, 

TSek 2008-12-31
Bokfört värde, 

TSek 2007-12-31

CC Casino Restaurang AB 556586-7016 Stockholm 100 1 000 — —

Casino Cosmopols Fastighets AB 556598-3409 Stockholm 100 1 000 — —

AB Svenska Spels Servicecenter 556240-7881 Visby 100 1 000 — —

AB Svenska Spels Internetservice 556485-4320 Visby 100 1 000 — —

Not 29   Resultat från andelar i koncernbolag

koncern Moderbolag

MSek 2008 2007 2008 2007

Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol — — 611 519
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Not 31   osäkerhet i uppskattningar och bedömningar

Not 32   Uppgifter om moderbolaget

Not 33   Betald och föreslagen fördelning av överskott

Av Svenska Spels bolagsordning framgår att alla tillgängliga vinstmedel ska disponeras på sätt som regeringen föreskriver och inget belopp får utdelas till 
aktieägarna. 
   

Beslutad och utbetald under året, Sek

Till Riksidrottsförbundet utbetalas 1 394 490 000

Till Ungdomsstyrelsen utbetalas 195 744 000

Till Kulturändamål utbetalas 311 000

Till Staten betalas 3 656 924 000

Summa 5 247 469 000
   

Föreslagen utbetalning som föreläggs bolagsstämman, Sek

Till Riksidrottsförbundet utbetalas 1 337 994 000

Till Ungdomsstyrelsen utbetalas 182 492 000

Till Kulturändamål utbetalas 217 000

Till Staten betalas 3 587 176 000

Summa  5 107 879 000
   
Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar läggs fram för fastställelse på årsstämma den 15 april 2009. 

Källor till osäkerhet i uppskattningar
Företagsledningen har analyserat väsentliga osäkerhetsfaktorer för koncer-
nens utveckling samt centrala redovisningsprinciper. Nedan följer en redo-
görelse för några viktiga riskfaktorer som kan påverka Svenska Spels verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Balanserade utvecklingsutgifter ska kunna återvinnas
Vid årsskiftet fanns i Svenska Spel-koncernen balanserade utvecklingsutgif-
ter om totalt 246 miljoner kronor (255). Dessa är hänförliga till flera system-

AB Svenska Spel är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisations-
nummer 556460-1812 med säte i Visby. Moderbolagets aktier förvaltas av 
Finansdepartementet. Adressen till huvudkontoret är Norra Hansegatan 17, 

plattformar för av koncernbolagen bedrivna spel såsom restaurangspel av 
typ Vegas, samt exempelvis Triss, Stryktipset, Lotto samt Bingo med flera. 
Möjligheterna att återvinna de aktuella balanserade utvecklingsutgifterna 
är naturligtvis beroende av framtida avsättningsmöjligheter för de spel 
som är hänförliga till de aktuella spelplattformarna samt de intäkter som 
därigenom genereras. Skulle rimliga förutsättningar för intäkterna från, 
samt livslängden för, dessa plattformar inte infrias kan detta ha en väsent-
lig inverkan på bokförda värden för de aktuella plattformarna.

621 80 Visby. Svenska Spels koncernredovisning för 2008 har godkänts för 
publicering enligt styrelsebeslut den 12 mars 2009.

Not 30  Händelser efter balansdagen

Meta Persdotter har utsetts till ny VD för Svenska Spel. Hon tillträder  
tjänsten den 1 februari. 

Arbetet med att avveckla samarbetet med Bingoallianserna pågår. 
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  Visby den 12 mars 2009

  Margareta Winberg    

  Styrelseordförande    

   

 Stefan Borg  Björn Fries Eva-Britt Gustafsson

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Lena Jönsson Lena Melinder  Lars Otterbeck

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Anders Andersson Bertil Sandström  Elin Mårtensson 

 Styrelseledamot/ Styrelseledamot/ Styrelseledamot/ 

 Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant  

   

 

  Meta Persdotter 

  Verkställande direktör 

  Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 13 mars 2009

  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    Anders Herjevik

 Per Wardhammar  Auktoriserad revisor   

 Auktoriserad revisor  Av Riksrevisionen förordnad revisor   

 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställ

ning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 

och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder

bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 

AB Svenska Spel för år 2008. Bolagets årsredovisning och koncern

redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 

sidorna 63–106. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 

att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovis

ningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS 

sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid 

upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss 

om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 

grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i  Sverige. 

Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med 

hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 

och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En  revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 

och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 

också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verk

ställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 

direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern

redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års

redovisningen och koncern redovisningen. Som underlag för vårt 

 uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgär

der och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Vi har även granskat om någon  styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie

bolagslagen, årsredovisnings lagen eller bolagsordningen. Vi anser 

att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings

lagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning 

i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

 Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internatio

nella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och års

redovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat 

och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis

ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,  disponerar 

vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvars frihet för räkenskapsåret.

 Stockholm den 13 mars 2009

  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  Anders Herjevik   

 Per Wardhammar  Auktoriserad revisor

 Auktoriserad revisor  Av Riksrevisionen förordnad revisor  

   

Till årsstämman i AB Svenska Spel

Org.nr 556460–1812
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resultaträkning i sammandrag, MSek 2008 2007 2006 2005 2004

Spelintäkter affärsområde Ombud 11 297 11 022 10 698 10 821 11 307
Spelintäkter affärsområde Restaurangspel & Bingohallar 7 482 7 107 6 811 6 830 7 270
Spelintäkter affärsområde Internet 2 556 2 217 1 560 1 013 777
Spelintäkter affärsområde Kasino 1 224 1 153 1 002 922 853
Övriga spelrelaterade intäkter m.m. 241 217 210 241 231
Summa spelintäkter m.m. 22 800 21 716 20 281 19 827 20 438

Kostnad för sålda varor och tjänster
  Vinnarnas andel* –12 709 –11 852 –11 114 –11 064 –11 412
  Provisioner –1 983 –1 916 –1 787 –1 786 –1 893
  Övrigt –37 –33 –29 –26 –23
nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 071 7 915 7 351 6 951 7 110

Aktiverat arbete för egen räkning 11 20 89 92 119
Övriga intäkter — 93 — — —

Personalkostnader –924 –895 –804 –762 –705
Övriga externa kostnader –2 173 –2 003 –1 873 –1 760 –1 773
rörelseresultat 4 985 5 128 4 763 4 521 4 751

Resultat försäljning andelar dotterbolag — –4 — — —
Resultat från intresseföretag — — 3 1 0
Finansiella poster och skatt 123 123 41 47 52
Årets resultat 5 108 5 247 4 807 4 569 4 803

nyckeltal
Nettospelintäkter spel, MSEK 9 804 9 598 8 905 8 506 8 762
Rörelsemarginal, % 21,9 23,6 23,5 22,8 23,2
Resultat per aktie, MSEK 2,6 2,6 2,4 2,3 2,4
Soliditet, % 64,6 65,9 67,9 68,0 71,7
Nettoomsättning per anställd, MSEK 4,70 4,99 4,95 4,88 5,13
Spel och lottombud, antal 6 811 6 385 6 385 6 191 6 222
Spelplatser med Vegas 2 229 2 248 2 190 2 145 2 038

Övriga uppgifter
Utbetalt till Riksidrottsförbundet 1 338 1 394 1 216 1  019 1 015
Utbetalt till Ungdomsstyrelsen 182 196 154 131 154
Utbetalt till Staten 3 587 3 657 3 437 3 417 3 634
     
* här ingår preskriberade vinster      
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Bolagsstyrningsrapport för AB Svenska Spel

Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som är helägt av svenska  

staten. Av de statliga riktlinjerna, Statens ägarpolitik från 2007 och 

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007, fram-

går att Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) skall vara en del av 

regeringens ramverk för ägarförvaltning av statliga bolag. Grund-

principen är att Koden kompletterar statens ägarpolitik. Svenska 

Spel följer Koden med undantag av de avvikelser som redogörs för 

nedan. Utöver Koden och statens ägarpolitik har regeringen med-

delat Riktlinjer för extern ekonomisk rapportering i statligt ägda 

företag (aktuell version 2007-11-29), som Svenska Spel följer. Härutöver 

har regeringen meddelat nya Riktlinjer för anställningsvillkor för per-

soner i företagsledande ställning samt för incitamentsprogram för 

anställda i statligas företag (aktuell version 2008-07-03), som 

Svenska Spel har för avsikt att följa från och med årsstämman 2009.

I denna bolagsstyrningsrapport beskrivs Svenska Spels bolags-

styrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvali-

teten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets 

oberoende revisorer. 

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revi-

sorer och utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Bilden 

nedan visar den övergripande strukturen för bolagsstyrningen.

aktiekapital och ägande

Bolagets aktiekapital uppgår till 200 TSEK. Samtliga aktier ägs av 

svenska staten. Ägandet utövas av regeringen genom Finansdeparte-

mentet.

Statens ägarpolitik m.m.

För att tydliggöra statens syn i vissa ägarfrågor och för att uppnå 

enhetlighet bland de av staten förvaltade bolagen har regeringen 

utarbetat riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med stat-

ligt ägande. Dessutom har regeringen identifierat vissa särskilda 

policy frågor av stor vikt där företag med hållbarhetsfrågor inklusive 

frågor som rör jämställdhet, mångfald och etik. Detta arbete åter-

rapporteras i den hållbarhetsredovisning som finns intagen som  

särskild rapport på sidan 29–62 i detta årsredovisningsdokument.

=

Ägare Svenska Staten

Bolagsstämma

StyrelseRevisorer

VD och 
koncernledning

Ersättnings-
utskott

Revisions-
utskott

Intern-
revision

Externa regelverk
•	 Svensk	aktiebolagslag
•	 Svensk	bokföringslag
•	 Svensk	årsredovisningslag
•	 Svensk	bolagsstyrningskod
•	 Statens	ägarpolitik
•	 Statens	riktlinjer	för	extern	rapportering

Interna regelverk
•	 Bolagsordning
•	 Styrelsens	arbetsordning
•	 Arbetsordning	för	revisions-	och	ersättningsutskott
•	 VD-instruktion
•	 Interna	policyer,	riktlinjer	och	instruktioner

Struktur för Svenska Spels bolagsstyrning
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I vidstående tabell ges en redovisning, enligt principen följa eller 

förklara, av frågor där bolaget har avvikit från statens ägarpolitik, 

Svensk kod för bolagsstyrning eller av staten meddelade övriga rikt-

linjer.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Svenska Spel följer Koden med undantag för de avvikelser som redo-

görs för nedan.

Tillämpning av regeringens riktlinjer för extern  

rapportering under 2008

Regeringen beslutade i november 2007 om riktlinjer för extern rap-

portering för företag med statligt ägande. Rapportering enligt rikt-

linjerna skall ske senast från och med det räkenskapsår som inleds 

med 1 januari 2008.

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstäm-

mans uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

Bolagsordningen finns att tillgå på bolagets webbplats svenska spel.se. 

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas en gång årligen senast i 

april månad. Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor 

före stämman. Riksdagsledamot har rätt att efter anmälan till styrel-

sen närvara vid årsstämma och i anslutning till denna ställa frågor.  

Av statens ägarpolitik framgår att staten förespråkar sk öppna bolags-

stämmor vartill allmänheten bör bjudas in att närvara.

Årsstämma 2008

2008 års ordinarie årsstämma avhölls den 15 april 2008 i Visby.

Stämman fattade följande beslut:

 2007 års räkenskaper fastställdes och styrelsen och verkställande •	

direktören beviljades ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

Styrelsens förslag till vinstdisposition fastställdes.•	

 Till styrelsen omvaldes styrelseledamöterna Stefan Borg, Björn Fries, •	

Lena Jönsson, Lena Melinder och Lars Otterbeck samt nyvaldes 

Eva-Britt Gustafsson och Margareta Winberg. Vidare beslutades att 

för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Margareta Winberg till 

ordförande i styrelsen. På sidan 116 redovisas varje styrelseleda-

mots ålder, huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet och 

väsentliga uppdrag utanför bolaget.

 Arvode till styrelsens ledamöter fastställdes. Arvodet ska utgå till  •	

ordförande med 250 000 (180 000) kronor och till envar av styrel-

sens stämmovalda ledamöter som inte är anställd av bolaget till  

93 000 (90 000) kronor. Ett särskilt arvode om högst 75 000 kronor 

(75 000) ska utgå till styrelsen för arbete i utskott som styrelsen 

inrättat samt att styrelsen får bestämma hur detta arvode ska för-

delas mellan utskottsledamöterna.

 Styrelsens förslag till principer för ledande befattningshavares •	

anställningsvillkor och ersättningar fastställdes.

Årsstämma 2009

Årsstämma 2009 äger rum onsdagen den 15 april 2009 i Visby och  

kallelse till årsstämma kommer att skickas i mitten av mars 2009.

 

regel avvikelse Förklaring/kommentar

kodregel: Bolaget	ska	ha	en	valberedning	
som	representerar	bolagets	aktie	ägare.

Valberedning	enligt	koden	2.1		
finns	inte	inrättad.

nomineringsprocessen	drivs	och	koordine-
ras	av	Enheten	för	statligt	ägande	inom		
näringsdepartementet.

kodregel: Bolagsstyrningsrapporten	ska	
innehålla	uppgifter	om	styrelseledamöterna	
är	oberoende	i	förhållande	till	större	aktie-
ägare.

Beroendeförhållandet	till	större		
aktieägare	redovisas	inte.

Statens	ägarpolitik	anger	att	den	relevanta	
bestämmelsen	i	Koden	i	huvudsak	syftar	till	
att	skydda	minoritetsaktieägare	i	bolag	med	
spritt	ägande.	I	statligt	helägda	bolag	saknas	
därför	skäl	att	redovisa	sådant	oberoende.

kodregel: Styrelsen	ska	årligen	genom	en	
systematisk	och	strukturerad	process	utvär-
dera	styrelsearbetet	med	syfte	att	utveckla	
styrelsens	arbetsformer	och	effektivitet.	
resultatet	av	utvärderingen	skall	i	relevanta	
delar	redovisas	för	valberedningen.

Styrelsen	har	under	2008	inte		
utvärderat	styrelsearbetet.

Styrelsens	verksamhet	har	fokuserats	på	att	
rekrytera	ny	verkställande	direktör	och	på	
att	förbereda	sig	på	en	ändrad	spelreglering.	
Styrelsen	har	för	avsikt	att	under	2009	utvär-
dera	styrelsearbetet.

Avvikelse, Statens ägarpolitik, Koden och meddelade riktlinjer
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av årsstämman  
valda ledamöter Huvud styrelse närvaro1 ersättningsutskott närvaro1 revisionsutskott närvaro1 invald

obero-
ende2

Anders Gustafzon 3 Ordförande 3/3 Ordförande 2003 O
Margareta Winberg 4 Ordförande 13/13 Ordförande 3/3 2008 O
Stefan Borg Ledamot 15/16 2007 O
Björn Fries Ledamot 16/16 Ledamot 4/4 2007 O
Eva-Britt Gustafsson 4 Ledamot 12/13 Ledamot 2/3 2008 O
Karin Johansson 3 Ledamot 3/3 Ledamot 0/1 2003 O
Lena Jönsson Ledamot 15/16 Ledamot 3/3 2007 O
Lena Melinder Ledamot 13/16 Ordförande 4/4 2004 O
Lars Otterbeck Ledamot 15/16 Ledamot 2/3 2007 O

arbetstagar- 
representanter 

Anders Andersson Ledamot 14/16 2005 B
Sabina Augustsson Suppleant 15/16 2005 B
Britta Höglund 5 Suppleant 6/7 2008 B
Lina Ingelsson 6 Suppleant 3/12 2007 B
Elin Mårtensson Ledamot 14/16 2005 B
Martina Ravn 4 Suppleant 13/13 2008 B
Bertil Sandström Ledamot 16/16 1996 B
 

1. Närvaro avser kalenderår 2008

2.  De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationerna  
är anställda inom koncernen och därmed inte oberoende i förhållande till bolaget. O=oberoende, B=beroende

3. Lämnade styrelsen vid årsstämman den 15 april 2008

4. Invald vid årsstämman den 15 april 2008 

5. Lämnade styrelsen vid årsstämman den 15 april, återinvaldes vid styrelsemöte den 23 oktober 2008

6. Lämnade styrelsen vid styrelsemöte den 23 oktober 2008

Fakta om styrelsen

nomineringsprocess

Valberedning är i första hand ett organ för aktieägare att bereda 

beslut i tillsättningsfrågor. För de av staten helägda bolagen ersätter 

följande principer koden för bolagsstyrningsregler som berör bered-

ning av beslut om tillsättning av styrelseledamöter och revisorer.

Näringsministern har givits ett särskilt ansvar för styrelsenomine-

ringar i samtliga statligt ägda bolag. Nomineringsprocessen drivs och 

koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdeparte-

mentet.

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 

angelägenheter, inom ramen för tillämplig lag, bolagsordning och 

ägarens direktiv. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, som 

utgör det huvudsakliga styrande dokumentet för styrelsens arbete. 

Därutöver antar styrelsen policyer, instruktioner och riktlinjer för verk-

samheten. 

Förhållningssätt vad gäller Svenska Spels bidrag till en hållbar fram-

tid finns inom ramen för vårt uppdrag från regeringen och handlar 

om att tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert 

sätt. För Svenska Spel är långsiktig hållbar utveckling att i alla lägen 

balansera den affärsdrivande verksamheten med samhällsansvaret. 

När en prioritering mellan de två behövs går ansvar före vinst. 

Svenska Spel ska även verka för och bidra till en varaktig hållbar sam-

hällsutveckling genom att minska verksamhetens miljöpåverkan.  

Hållbarhetsredovisningen finns på sidorna 29–62.

Enligt bolagsordningen för Svenska Spel ska styrelsen bestå av 

lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter som utses av bolags-
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stämman. Dessutom har personalorganisationerna, enligt svensk lag, 

rätt att utse ledamöter med suppleanter.  Anställda inom Svenska 

Spel ges därmed möjlighet att genom utsedda arbetstagarrepresen-

tanter komma med rekommendationer eller vägledning till styrelse 

eller företagsledning.

Styrelsens sammansättning

Under 2008 bestod styrelsen av sju stämmovalda ledamöter. Där   ut-

över hade styrelsen tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter 

utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men närvarar vid sty-

relsemöten. Ingen av styrelseledamöterna ingår i koncernledningen.

På sidan 116 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning, 

huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag utanför 

bolaget och antal år som ledamot i Svenska Spels styrelse. Av styrel-

sens ordinarie ledamöter är tre män och fyra kvinnor. Genomsnitt s-

åldern är 58 år. Av arbetstagarrepresentanterna är fyra kvinnor och 

två män och genomsnittsåldern är 44 år.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning hålls normalt fyra ordinarie samman-

träden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelsens 

arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten 

samt möten i styrelsens två utskott, revisionsutskottet och ersätt-

ningsutskottet.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete, en 

instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk-

ställande direktören med instruktion för ekonomisk rapportering till 

styrelsen. Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om 

det antal styrelsemöten som ska hållas, vilka ärenden som ska be hand-

las på styrelsemötena, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och dess 

utskott samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 

direktören. I instruktionen för verkställande direkt ören anges dennes 

uppgifter och befogenheter. 

Styrelsen ansvarar även för den finansiella övervakningen och har 

regelbundna möten med bolagets revisorer för att ta emot revisorer-

nas synpunkter. Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och 

träffar hela styrelsen minst en gång per år. Styrelsens möte med revi-

sorerna sker utan medverkan av den verkställande direktören eller 

andra medlemmar ur bolagsledningen. 

ordförandes ansvar

Styrelsens ordförande ansvarar för att bland annat samordna styrel-

sens  syn mot ägaren i frågor av avgörande betydelse för bolaget, att 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör upp-

rätthålls och genom kontakt med verkställande direktören följa kon-

cernens utveckling.

Styrelsens arbete 2008

Under 2008 har styrelsen haft 16 protokollförda sammanträden varav 

fyra har varit in capsulam. Under 2008 har styrelsen bland annat 

behandlat:

Bokslutskommuniké och pressmeddelande•	

Bolags- och ägarfrågor•	

Årsredovisning, revisionsrapport•	

Förordnande och rekrytering av VD•	

Delårsrapporter och pressmeddelande för respektive kvartal•	

Investeringsärenden, större avtal- och tillståndsansökningar•	

Ägarens ändrade uppdrag och bolagsfrågor•	

Spelutredningen•	

Strategisk plan för verksamheten•	

Spelansvarsåtgärder•	

Verksamhetsplan och budget •	

Organisationsjustering•	

Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, chefsjuristen 

Bengt Palmgren, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens arbete i utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. 

Arbetet i dessa utskott fastställs årligen av styrelsen genom särskilda 

arbetsordningar för utskotten. Utskottens arbete består främst i att 

förbereda ärenden för slutliga beslut i styrelsen. Styrelsen har gett 

utskotten beslutanderätt i vissa frågor. Då ett utskott haft samman-

träde redogör utskottet för styrelsen om de ärenden som har 

behandlats. Protokoll för varje utskottssammanträde bifogas proto-

kollet till därpå följande styrelse sammanträde.

   

Revisionsutskottet 

Revisionsutskottet består av tre ledamöter och en arbetstagar-

representant ur styrelsen. Ledamöter har sedan det konstituerande 

styrelsemötet i april 2008 varit Lena Melinder (ordförande), Björn Fries 

och Eva-Britt Gustafsson.

Revisonsutskottet ansvarar för beredningen av styrelsens arbete 

med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering. Utskottet 

ska tillsammans med ledning och revisorer följa och bedöma hante-

ringen av komplicerade redovisningsfrågor, särskilt val av redovis-

ningsprinciper och dess påverkan på koncernens redovisning. Vidare 

ska utskottet fortlöpande träffa bolagets revisorer för att informera sig 

om revisionens inriktning och omfattning, samt diskutera samord-

ningen mellan den externa och interna revisionen och synen på kon-

cernens risker samt att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än 

revision som koncernen får upphandla av bolagets revisor. Revisions-

utskottet har beslutanderätt om riktlinjer för vilka andra tjänster än 

revision som koncernen får upphandla av bolagets revisorer samt om 

inriktningen på internrevisionens arbetet. Såväl bolagets externa revi-

sorer som internrevisorn är adjungerade till revisionsutskottets 

möten, vilket ger möjlighet till en löpande information och samord-

ning mellan den interna och externa revisionen, samt synen på kon-

cernens risker. Vidare deltar bolagets ekonomidirektör och chefsjurist 
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vid utskottets möten som föredragande. Revisionsutskottet rapporte-

rar efter varje möte till hela styrelsen.

Under 2008 har revisionsutskottet haft fyra sammanträden. Leda-

möternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovis-

ningen på sidan 111. Revisionsutskottets arbete under året innefat-

tade bl a granskning av den finansiella rapporteringen, årsredovis-

ningen, delårsrapporter, revisorernas rapporter för granskning, reviso-

rernas oberoende ställning och internrevisionens granskning. Vissa 

uppdrag som inte är revisionsrelaterade och som har utförts av de 

externa revisorerna har godkänts av revisionsutskottet i enlighet med 

dess policy för sådana godkännanden. 

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvuduppgift är att bereda frågor om ersätt-

ning och andra anställningsvillkor för medlemmar i koncernled-

ningen.

Utskottet har tre ledamöter och en arbetstagar representant ur  

styrelsen och de har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 

2008 varit Margareta Winberg (ordförande), Lena Jönsson och Lars 

Otterbeck. 

Under 2008 har ersättningsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen. 

Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av 

redovisningen på sidan 111.

verkställande direktör, koncernchef och koncernledning 

Verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen av 

bolaget. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder verkställande 

direktören verksamheten samt håller styrelsens ordförande kontinu-

erligt informerad om väsentliga affärshändelser. 

I april 2008 har bolagets verkställande direktör sedan 2004, Jesper 

Kärrbrink, avgått varefter bolagets ekonomidirektör agerat som tillför-

ordnad verkställande direktör till januari 2009. Den 1 februari 2009 till-

trädde Meta Persdotter som verkställande direktör och koncernchef 

för Svenska Spel. Hennes huvudsakliga utbildning och arbetslivserfar-

enhet redovisas på sidan 118.

Koncernledningen är ett informations-, diskussions- och beslut-

ande forum för koncerngemensamma frågor. Ledningsgruppens 

möten  leds av verkställande direktören och sammanträder en gång i 

veckan.

Medlemmarna av Svenska Spels koncernledning redovisas när-

mare på sidan 111.

antagna ersättningsprinciper och anställningsvillkor för 

verkställande direktör och övrig koncernledning

Principerna för ersättning och andra ersättningsvillkor för koncern-

ledningen antogs senast vid årsstämman den 15 april 2008 och har 

följande innehåll:

1. Principerna omfattar samtliga medlemmar i koncernledningen.

2. Fast månadslön med rätt till förmånsbil, som vid utnyttjande av   

 förmånen skall innebära bruttolöneavstående. 

3.  Avgiftsbestämda pensioner enligt den definition som  

ägaren slagit fast i ägarpolitiken. Avgiften ska stå i rimlig  

proportion till den fasta grundlönen och bör inte överstiga  

30 procent av denna. 

4. Pensionsålder vid 65 år.

5. Bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma.

6. Tjänstebostad ska ej förekomma.

7.  Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå 

som får motsvara högst 18 månadslöner exklusive uppsägningstid. 

8. Vid uppsägning från den anställde ska inte avgångsvederlag utgå.

Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsen 

genom ersättningsutskottet. Beslut om ersättning till verkställande 

direktören fattas av styrelsen, medan beslut om ersättning till övriga 

koncernledningen fattas av verkställande direktören.

För samtliga medlemmar i koncernledningen inklusive verkstäl-

lande direktören tillämpas fast lön, pensionsförmån och pensions-

ålder enligt ägarnas riktlinjer. 

För verkställande direktören gäller dessutom en princip om 

avgångsersättning motsvarande 18 månaders lön om bolaget säger 

upp verkställande direktören utan sakliga skäl. För ytterligare informa-

tion om ersättningar till verkställande direktör och koncernledningen, 

se not 6, sidorna 92–94.

Svenska Spel har inga aktie- eller aktiekursrelaterade incitaments-

program för styrelsen eller koncernledningen.  

revisorer 

Revisorer utses på årsstämman med uppgift att granska bolagets 

finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning av bolaget. Ansvaret för val av revisor i bolag med statligt 

ägande ligger hos ägaren.

Vid årsstämman 2007 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

som revisorer. Revisonsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma 

som hålls år 2011.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Per Wardhammar.  

Wardhammar har även revisionsuppdrag i  EMC, Samhall och Arbets-

livsresurs.

Enligt Svenska Spels bolagsordning har Riksrevisionen möjlighet 

att förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans 

med övriga revisorer. Riksrevisionen förordnade den 15 april 2008 

auktoriserad revisor Anders Herjevik till revisor och Curt Öberg som 

suppleant. Förordnandet gäller till och med 2012 års ordinarie års-

stämma. 

Varken Per Wardhammar eller Anders Herjevik har uppdrag i bolag 

som påverkar deras oberoende som revisorer i AB Svenska Spel. 

Revisorerna har under året genomfört sin revision utifrån en revi-

sionsplan som fastställts i samråd med styrelsens revisionsutskott. 

Tjänster utöver de som ingår i den upphandlade ordinarie revisionen 

skall godkännas av revisionsutskottet. Svenska Spel bedömer att de 

tjänster som utförts inte äventyrar revisorernas oberoende ställning.

Till revisorer och revisionsföretag har arvode utgått för revision och 

annan granskning enligt lagstiftning samt för rådgivning och annat 

biträde som föranleds vid granskningen. Ersättning har även utgått 

för fristående rådgivning till ett belopp av 961 TSEK (452). Arvodet till 

revisorerna framgår av not 7 på sidan 94.  
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Rapporten har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolags-

styrning avsnitt 10.5 och 10.6 och är därmed avgränsad till hur den 

interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organi-

serad. Den är en del av Bolagsstyrningsrapporten för AB Svenska Spel 

och är inte granskad av bolagets revisorer.

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden 

för den interna kontrollen.

Detta ansvar utövas främst genom att ta del av den rapportering 

som företagets ledning ger styrelsen, genom de planer, direktiv m.m. 

som beslutas av styrelsen samt genom arbete i revisionsutskottet.

organisation av intern kontroll 

Svenska Spels interna kontroll avseende den finansiella rapporte-

ringen är utformad för att ge tillförlitlighet i den finansiella rapporte-

ringen och säkerställa att den är upprättad i enlighet med tillämpliga 

lagar, regler och redovisningsstandarder.

Svenska Spel har starkt fokus på riskhantering och intern kontroll. 

Det finns bl a en etablerad process för riskhantering, en väl funge-

rande internrevision och processer med definierade internkontroll-

punkter.

Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 

definieras som den process som utförs av styrelsen, ledningen och 

annan berörd personal för att få en rimlig försäkran om korrektheten  

i den finansiella rapporteringen.

internrevision

Koncernen har en funktion inrättad för internrevision som bl a inriktar 

sitt arbete mot granskning och kvalitet i finansiell information och 

rapportering, säkerhet i internkontrollsystem och efterlevnad av reg-

ler. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott. 

Inriktningen på internrevisionens arbete beslutas årligen av revisions-

utskottet. Efter det att internrevisorn lämnat bolaget för annat arbete 

har rekrytering av en internrevisor pågått under hösten 2008. Tillträ-

dande internrevisor börjar 1 mars 2009. Beslut har även tagits om att 

utöka internrevisionsfunktionen med ytterligare en internrevisor.

kontrollmiljö

Svenska Spels arbete med intern kontroll syftar till att identifiera, vär-

dera och minimera risker i verksamheten.

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rappor-

teringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar och 

ansvar. Inom Svenska Spel dokumenteras och kommuniceras detta i 

styrande dokument som policyer, riktlinjer och instruktioner.  

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande 

direktören och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och arbets-

fördelning till gagn för en effektiv hantering av bland annat verksam-

hetens risker.

Organisationsstruktur, roller och ansvar med nedbrutna mål per 

enhet finns gemensamt dokumenterade för hela koncernen. Väsent-

liga policyer och instruktioner som rör den finansiella rapporteringen 

är utformade och anpassade för hela koncernen. En ny eller ändrad 

policy fastställs av koncernledningen. Vissa policyer ska enligt rikt-

linjerna även fastställas av styrelsen. Processbeskrivning för den 

interna kontrollen avseende finansiell rapportering finns framtagen 

för ett flertal väsentliga processer. Arbetsrutiner och instruktioner för 

den löpande redovisningen och boksluten finns väl dokumenterade 

på detaljerad nivå. Policy för riskhantering finns och riskanalyser görs 

årligen på både verksamhets- och koncernnivå. 

riskbedömning och kontrollstrukturer 

Den största och mest väsentliga risken för koncernens finansiella rap-

portering är processen för redovisning av de spelrelaterade transak-

tionerna. Processen är mycket transaktionsintensiv. De kontrollsystem 

som finns uppbyggda kring denna process bedöms ge en bra säker-

het och en god tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. Risk-

bedömningen genomförs årligen för att ge underlag till analys av för-

ändringsbehoven av den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen. 

I den processbeskrivning för den finansiella rapporteringen som 

genomförts  ingår även en riskbedömning och vilka kontrollstrukturer 

som finns etablerade för att hantera riskerna.

En tydlig ansvarsfördelning inom ekonomifunktionen och detalje-

rade arbetsrutiner finns dokumenterade för den finansiella rapporte-

ringen. Redovisningsprocessen utvärderas löpande och anpassas så 

att den överensstämmer med tillämpliga regelverk i form av god 

redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar, samt övriga krav 

som ställs på koncernens finansiella rapportering.

Efterlevnad av policyer och instruktioner som påverkar den finan-

siella rapporteringen granskas löpande och avvikelser rapporteras av 

ansvarig chef. Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och 

ekonomiska ställning mot fastställda mål sker löpande.

Rapport om intern kontroll avseende  
den finansiella rapporteringen
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Revisionsutskottets arbete innefattar bland annat att säkerställa att 

åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som fram-

kommit vid interna kontrollaktiviteter och den interna och externa 

revisionen. 

Tillämpningen av koncernens policyer följs upp årligen. Den enhet 

som ansvarar för en policy, ansvarar även för att kontrollera att den 

efterlevs. Uppföljning sker vid koncernledningens möte i januari 

genom att den ansvariga enheten skriftligen redovisar efterlevnaden 

under det gångna året. Av redovisningen ska det framgå om väsent-

liga avvikelser har förekommit. 

Verkställande direktören ska vid det konstituerande sammanträdet 

för styrelsen i Svenska Spel i samband med årsstämman skriftligen 

redovisa den granskning som gjorts av koncernens policyer under 

föregående år. Internkontrollprocessen avseende den finansiella  

rapporteringen ska årligen granskas och uppdateras. De detaljerade 

instruktionerna uppdateras löpande så snart förändring har skett.  

 Visby den 12 mars 2009

  Margareta Winberg

  Styrelseordförande

 Stefan Borg  Björn Fries Eva-Britt Gustafsson

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Lena Jönsson Lena Melinder  Lars Otterbeck

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Anders Andersson  Elin Mårtensson Bertil Sandström   

 Styrelseledamot/ Styrelseledamot/ Styrelseledamot/
 Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant  

      

   

               

    

  

Certifiering

Svenska Spel är certifierade enligt WLA:s (World Lottery Association) 

säkerhetsstandard. I säkerhetsstandarden ingår även att uppfylla  

kraven avseende lednings system för informationssäkerhet i ISO/IEC 

27001:2006. Standarden innehåller krav på att säkerställa tillgänglig-

het, riktighet och spårbarhet för all affärskritisk information.

Information och kommunikation 

Väsentliga riktlinjer och instruktioner av betydelse för den finansiella 

rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörda 

medarbetare. Ekonomirutiner för verksamhetsansvariga finns publi-

cerade på intranätet liksom koncernens samtliga policyer. 

Uppföljning 

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolags-

ledningen och revisionsutskottet lämnar. 
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Styrelse

Suppleanter
(ej på bild)

Margareta Winberg, född 1947
styrelseordförande sedan 2008. 
Utbildad lärare. 

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Jämt-brasilianska vänskaps-
förbundet och Föreningen Årets Margareta.  
VD i Winberg & Dotter AB.

tidigare befattningar och uppdrag
sveriges ambassadör i Brasilien 2004–2007, 
statsråd 1994–2003,  
riksdagsledamot 1981–2003.

Stefan Borg, född 1945
styrelseledamot sedan 2007.
Docent vid Karolinska Institutet.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i rFMA, riksförbundet  
mot alkohol- och narkotikamissbruk.

Övriga uppdrag
Medlem i socialstyrelsens vetenskapliga  
råd, samt det vetenskapliga rådet vid statens 
institutionsstyrelse. 

Björn Fries, född 1951

styrelseledamot sedan 2007.  
Chef för Preventionscentrum stockholm.

tidigare befattningar och uppdrag
Ombudsman ABF, Ombudsman socialdemo-
kraterna, Kommunalråd i Karlskrona, Nationell 
narkotikasamordnare och fn samordnar social-
demokraternas arbete mot ungdomsvåld.

eva-Britt gustafsson, född 1950 
styrelseledamot sedan 2008.  
VD Apoteket Omstrukturering AB. 
Civilekonom.  

Övriga styrelseuppdrag 
styrelseordförande i Akademiska Hus AB.
styrelseledamot i setra Group AB, euler- 
Hermes Kreditförsäkring scandinavia AB  
och JM AB.

tidigare befattningar och uppdrag
VD Venantius AB,
Bankdirektör Nordbanken (Nordea),
vVD securum Finans AB.

lena Jönsson, född 1958
styrelseledamot sedan 2007. 
Generaldirektör Fortifikationsverket. 
Jur.kand. och förvaltningssocionom.

Övriga styrelseuppdrag
ledamot i Kasernen Fastighets AB, ledamot i 
Pliktverkets insynsråd och ledamot i styrelsen 
för länsstyrelsen i södermanland.

tidigare befattningar och uppdrag
Generaldirektör lotteriinspektionen.

lena Melinder, född 1957
styrelseledamot sedan 2004.  
Chefsjurist Boxer tV Access AB. 
Juristexamen från Uppsala universitet.

tidigare befattningar och uppdrag
Delägare Melinder lundquist Advokatbyrå, 
Chefsjurist MtG, Chefsjurist strix television,  
VD för rally tV, vVD sonet Film.

lars otterbeck, född 1942
styrelseledamot sedan 2007. 
ekon dr, docent vid Handelshögskolan i  
stockholm.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Hakon Invest AB och Försäkrings-
aktiebolaget skandia samt Näringslivets Börs-
kommitté. Vice ordförande i tredje AP-fonden 
och Kollegiet för Bolagsstyrning. ledamot i bl a 
Old Mutual pic och skandia liv.

anders andersson, född 1954
Arbetstagarrepresentant* (ledamot) sedan 2007. 
Arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 
2005.  
systemutvecklare och systemarkitekt. 
studier i matematik och matematisk statistik vid 
Uppsala universitet.

tidigare befattningar och uppdrag
systemerare, Postgirot och tipstjänst/ 
svenska spel.

Bertil Sandström, född 1948
Arbetstagarrepresentant* sedan 1998. 
Ordförande Unionen/stab Försäljnings område 
Förening. Fil.mag. från stockholms  
universitet.

tidigare befattningar och uppdrag
Ombudschef, Produktchef, Projektledare, 
reklamchef, Chef Företagsförsäljning, 
Penninglotteriet/svenska spel. 
ledamot i styrelsen för svenska Penning- 
lotteriet 1978–1985.

elin Mårtensson, född 1979
Arbetstagarrepresentant* (ledamot) sedan 
2006. Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2005. 

Inspector Dealer, Casino Cosmopol Göteborg.

*  Anställda inom svenska spel har möjlighet att  
påverka genom arbetstagarrepresentanterna  
i  styrelsen.

Sabina augustsson, född 1979
Arbetstagarrepresentant  
(suppleant) sedan 2005.

Inspector Dealer, Casino Cosmopol 
stockholm. 

Martina ravn, född 1972
Arbetstagarrepresentant  
(suppleant) sedan 2008.

Process Manager Poker,  
Affärs område Internet.

Britta Höglund, född 1948
Arbetstagarrepresentant  
(suppleant) sedan 2008.

systemutvecklare sedan 1988,
studier i systemvetenskap vid  
Örebro högskola.
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Koncernledning

Meta Persdotter, född 1964
VD och koncernchef från februari 2009
Anställd 2009
Verksamhetsort: Visby och sundbyberg

styrelseuppdrag
styrelseledamot i Haléns/Cellbes.

tidigare befattningar och uppdrag
VD Duka AB 2007, Försäljnings- och marknads-
chef stadium Norden 2006–2007, Varuhuschef 
mm IKeA 1995–2005.

Utbildning
executive Management, Kvinnokompetensen,
Finansiell styrning, IFl Handelshögskolan,
Marknadsekonom DIHM, IHM Business school.

Anna Björklund, född 1964
Personaldirektör
Anställd 2008
Verksamhetsort: sundbyberg

tidigare befattningar och uppdrag
Projektledare Change Management,  
seB 2005–2008, VD stensnäs Kurs & Konferens 
2004–2005, VD Pengar i sverige 2003–2004, 
Produktionschef, Pengar i sverige 2002–2003, 
Personalchef, Pengar i sverige 2000–2002, 
Olika befattningar inom Hr seB, 1988–1999.

Utbildning
Bsc in Human resources and labour relations  
with advanced studies in Personnel Manage-
ment, 40 poäng engelska, stockholms univer-
sitet.

Håkan Sjöstrand, född 1966
Affärsområdeschef Ombud
Anställd 1998
Verksamhetsort: sundbyberg

tidigare befattningar och uppdrag
tf divisionschef svenska spel 2007–2008, 
Affärsområdeschef Butik svenska spel 2005–
2006, Försäljningschef Ombud svenska spel 
2003–2005, etableringschef svenska spel 
2001–2003, Key Account Manager  
svenska spel 1998–2001, ICA Handlarnas AB 
1994–1998, länsförsäkringar 1989–1993.

Utbildning
Marknadsekonom och MOl.

Anders Hägg, född 1950
tf VD och koncernchef  
maj 2008–februari 2009
ekonomidirektör
Anställd 1994
Verksamhetsort: Visby

tidigare befattningar och uppdrag
ekonomichef svenska spel 1994–2005,  
ekonomichef Försvarsmakten Gotlands  
Militärkommando, Internkonsult Försvars-
makten 1975–1994.

Utbildning
ekonomi (120 p) vid linköpings universitet.

Marie Avander, född 1963
Affärsområdeschef restaurangspel  
& Bingohallar
Anställd 2006
Verksamhetsort: sundbyberg

tidigare befattningar och uppdrag
Affärsområdeschef restaurangspel  
svenska spel –2008, Inköpschef svenska spel 
2006–2008, Inköpschef reitan Handel (Press-
byrån, 7-eleven) 2001–2006, Försäljning, mark-
nadsföring, inköp reitan Handel 1993–2000.

Utbildning
Marknadsekonom DIHM, IHM Business school.

Per Jaldung, född 1967
Affärsområdeschef Kasino
Anställd 2002
Verksamhetsort: sundbyberg

tidigare befattningar och uppdrag
Kasinochef Casino Cosmopol Göteborg 2005–
2008, säkerhetschef Casino Cosmopol stock-
holm 2002–2005, stf. Chef sekretariatet riks-
kriminalpolisen (rKP) 2001–2002, Gruppchef/ 
tf rotelchef Kriminalunderrättelse tjänsten  
rikskriminalpolisen 1997–1999, Kriminal-
inspektör Kriminalunderrättelse tjänsten riks-
kriminalpolisen 1995–1996, Polismyndigheten 
i stockholms län 1991–1995.

Utbildning
Utbildning för högre chefbefattningar  
inom Polisen 1999–2000 (PHs och Uppsala 
Universitet), Polishögskolan.

Anders Granvald, född 1960
It-chef
Anställd 2003
Verksamhetsort: Visby

tidigare befattningar och uppdrag
Driftschef svenska spel 2003–2005,  
VD Capital C 1998–2003, Projektledare Alfred 
Berg, Fondkommission 1994–1998, Projekt-
ledare UNUM life Insurance 1991–1994.

Utbildning
Bsc Computer science vid Umeå universitet.

Andreas Jansson, född 1972
Kommunikationsdirektör
Anställd 1999
Verksamhetsort: sundbyberg

tidigare befattningar och uppdrag
Chef extern kommunikation svenska spel 
2000–2005, Informatör svenska spel 1999–
2000, studier 1997–1999, Allmänna Idrotts-
klubben 1992–1997.

Utbildning
Fil.kand. vid stockholms universitet.

Mikael Franzén, född 1963
Affärsområdeschef Internet
Anställd 1993
Verksamhetsort: Visby

tidigare befattningar och uppdrag
Affärsområdeschef Internet & telefon,  
Avdelningschef Direktkanalen, Affärsområdes-
chef Internet/Projektledare spel via internet, 
Avdelningschef It-utveckling, svenska spel 
1996–2005, Projektledare streckkodsprojektet, 
Projektledare lottoutveckling & lottproduktion, 
Penninglotteriet 1993–1996, teknik konsult 
Utvecklingsfonden i Visby/KtH  
Gotland 1990–1993, logistikkonsult ADeA 
stockholm 1988–1990.

Utbildning
Civilingenjör (180 p) Industriell ekonomi litH.  

Bengt Palmgren, född 1952
Chefsjurist
Anställd 2000
Verksamhetsort: sundbyberg

tidigare befattningar och uppdrag
Bolagsjurist Akzo Nobel 1997–2000, Koncern-
jurist Posten 1990–1997, Chefsjurist Banco 
Finans 1983–1989.

Utbildning
Jur.kand. vid stockholms universitet.

bolagsstyrningsrapport / KONCerNleDNING



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008   119

a
n

n
a 

bj
ö

rk
lu

n
d

pe
r J

al
d

u
n

g
M

ar
ie

 a
va

n
d

er

a
n

d
er

s 
g

ra
nv

al
d

H
åk

an
 s

jö
st

ra
n

d

a
n

d
er

s 
H

äg
g

; t
f V

D
 m

aj
 2

00
8

–f
eb

ru
ar

i 2
00

9

M
ik

ae
l F

ra
n

zé
n

a
n

d
re

as
 J

an
ss

o
n

b
en

g
t p

al
m

g
re

n

M
et

a 
pe

rs
d

o
tt

er
;  

V
D

 fr
 o

 m
 1

 fe
b

ru
ar

i 2
00

9



120   SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2008

Det kändes rätt, så jag tackade ja!

april 2008 ringde Anders Borg och frågade om jag ville åta 

mig uppdraget som ordförande i svenska spel. Jag ska 

er känna att jag blev förvånad. Jag hade visserligen, som ersät-

tare för en tidigare finansminister, invigt Casino Cosmopol i 

stockholm, köpt lite trisslotter, spelat roulette på krogen och i las 

Vegas, men det hade inte gjort mig till någon kunnig spelexpert.  

Men precis som på ett departement, expertisen fanns i bolaget. 

Jag skulle nu, precis som då, leda det övergripande arbetet i  

styrelsen och inriktningen av verksamheten. Jag fick dessutom 

ett särskilt uppdrag av regeringen. Det skulle skruvas på verksam-

heten så att socialt ansvar och säkerhet, än mer, kom i fokus.  

Det kändes rätt. Jag tackade ja.

Prisat långsiktigt, gott arbete

Väl inne i svenska spel, en ny värld för mig, synliggjordes ett 

långsiktigt, gott arbete för att stärka varumärket ”svenska spel”. 

Det innehöll både en utveckling av själva spelmarknaden och 

fokus på spelansvar. svenska spel skulle, sades det till mig, bli  

bäst i världen på ansvar. regeringens uppdrag passade fint!

Få trodde väl att beviset skulle komma så snabbt. Men i okto-

ber 2008, på rhodos, utnämndes svenska spel till det främsta 

spelbolaget i världen inom områdena spelansvar och utbildning 

av ombud och affärspartners i spelansvar. Den som gav priserna 

var World lottery Association, en sammanslutning av 130 spel-

bolag från 76 länder. Dessa priser har vi fått tack vare ett lång-

siktigt arbete av många, många kunniga medarbetare. Jag känner 

en stor glädje över att leda en sådan organisation. tack till alla för 

era insatser! Och uppdraget består, det finns ännu mer att göra.

Näst bästa resultatet

Under året som gått har vi fått nya medarbetare. Meta Persdotter 

rekryterades som ny VD. Vi hälsar henne välkommen och tackar 

samtidigt Anders Hägg, som på ett mycket skickligt sätt upprätt-

hållit rollen som tillförordnad VD under rekryteringsfasen.

Att Anders och medarbetarna gjort ett bra jobb vittnar också 

vårt resultat om. När vi ökar vårt sociala ansvar, till exempel med 

en obligatorisk veckobudget på allt internetspel, eller styr om vår 

marknadsföring, när våra konkurrenter får mer eller mindre fritt 

spelrum i de svenska medierna, när diskussionen om vår framtid 

är som livligast, samtidigt som samhället befinner sig i en finan-

siell kris, då skulle man tro att den ekonomiska aktiviteten skulle 

sjunka kraftigt.

så har det inte blivit! Vårt resultat passerar 5 miljarder kronor 

och är därmed det näst bästa någonsin. Detta visar att det går att 

förena ett starkt ansvarstagande och vinst. Därmed kan vi också 

leverera över en miljard kronor till idrottsrörelsen.

Vad händer med glesbygdsombuden?

Under året har vi också väntat på den spelutredning som pre sen-

terades i december. Vi arbetar intensivt med vårt remissvar. Vi är 

övertygade om att om man skall ha ansvar i fokus, så måste det 

finnas en stark, statlig kontroll över spelandet. Det är en syn som 

överensstämmer med utredarens första alternativ. 

till detta kan läggas, en liten, men ändock, för en kusin från 

landet (Jämtland), viktig undran: Vad händer vid en eventuell 

liberalisering med de 871 spelombud som svenska spel har lägre 

lönsamhetskrav på och som finns i glesbygd och på mindre 

orter? Posten, Apoteket, svenska spel med flera, alla tillsammans 

bildar ett glesbygdsnätverk som gör att också den lilla människan 

i Nälden kan känna att staten faktiskt tar ett ansvar för service i 

glesbygden, fast det inte med traditionella mått är ”lönsamt”.  

Vilket privat spelbolag tänker så?

Med dessa ord vill jag tacka för året 2008 och ser med tillförsikt 

fram emot 2009.

Visby i februari 2009

Margareta Winberg

styrelseordförande svenska spel

i

bolagsstyrningsrapport / styrelseOrDFÖrANDeN HAr OrDet
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Kalendarium 2009
Årsstämma 15 april

Svenska Spels årsstämma hålls  
onsdagen den 15 april i Visby.

Delårsrapporter

januari–mars 21 april
januari–juni 17 juli
januari–september  22 oktober

Verksamhets- 
beskrivning 2–28

Hållbarhets - 
redovisning 29–62

Svenska Spel i sammandrag 2

VD-ord 4

Den svenska spelmarknaden 6
Den statliga spelutredningen  
presenterades 15/12 6

Svenska Spels verksamhet 12
Verksamheten styrs av uppdraget 12 
Mål och strategier 15 
Affärsområden nära ledningen 16 
Överskottet till samhällsnyttig verksamhet 18 
Varumärket stärks av spelansvaret 20 
Varierat och rikstäckande produktutbud 21

Ekonomisk  
redovisning 63–121

Innehåll Ekonomiska begrepp

Bruttospelintäkter  Intäkter för alla spel och lotter under 
perioden, exklusive insatser för flerveckorsspel avse-
ende framtida perioder.

Nettospelintäkter  Bruttospelintäkter minus utbetalda 
vinster.

Nettoomsättning från spelverksamheten m.m.  Netto-
spelintäkter minus provisioner till ombud samt övriga 
intäkter hänförliga till spelverksamheten.

Resultat per aktie  Årets resultat dividerat med genom-
snittligt antal utestående aktier.

Solberg  •  Tryck: Strokirk-Landströms  •  Foto: Olof Holdar, Tobias Wallström, Bildbyrån i Hässleholm m fl.

Ordlista
Rörelsemarginal  Rörelseresultat efter avskrivningar  
i procent av Totala intäkter.

Soliditet  Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Vinst (överskott)  Vinsten är den del av Svenska Spels 
intäkter som återstår efter utbetalda spelvinster och 
avdragna kostnader för Svenska Spels administration. 
Riksdagen har beslutat att en del av vinsten tillfaller 
folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverk-
samhet via Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrel-
sen. Resterande del tillfaller statskassan. Från överskot-
tet av Penninglotten utbetalas en del till kulturändamål. 

Övriga begrepp

Affärspartners  De restauranger och bingohallar som 
erbjuder spel på Vegas-automater i lokalen i partner-
skap med Svenska Spel.

Fördragsbrottsärende  EG-fördraget (Rom-fördraget) 
trädde i kraft den 1 januari 1958. Det består av 314 artik-
lar och innehåller framför allt grundreglerna för den 
gemensamma marknaden. EU-kommissionen handläg-
ger misstänkta brott mot fördraget, så kallade fördrags-
brottsärenden.

Försiktighetsprincip  Den försiktighetsprincip, som 
uttrycks i Svenska Spels uppdrag, innebär att Svenska 
Spel ska, vid introduktion av nya spel eller inträde på 
nya marknader, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka risk 
för negativa sociala konsekvenser för konsumenterna 
och samhället.

Kanalisering  Svenska Spel har ambitionen att i möjlig-
aste mån styra över (kanalisera) en så stor del av svensk-
arnas spelande från de utlandsbaserade nätbolagen till 
företagets säkrare spelmiljö.

Ombud  De butikskedjor, varuhus, livsmedelsbutiker, 
bensinstationer etc. som enligt avtal tillhandahåller 
Svenska Spels spel och lotterier.

Provköp  Svenska Spel anlitar extern leverantör som gör 
anonyma kundbesök hos ombud och affärspartners för 
att kontrollera att bestämmelserna kring åldersgränser 
och legitimationskontroll följs.

Spelkoll  Spelkoll är en unik tjänst på svenskaspel.se 
som aktivt förebygger problemspelande genom att 
identifiera spelare som riskerar att få spelproblem i 
framtiden. Den som aktiverar Spelkoll får besked om 
eventuella förändringar i sitt spelbeteende.
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