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ÅRET I KORTHET

Året 2009 i korthet
Vidareutvecklat
svenskaspel.se
Arbetet med ny design har fortsatt med
en ny lottarena och uppfräschade Keno och
Lotto. KenoXpress, så kallade ”community”funktioner och direktsändningar på Sportarenan lanserades under 2009.
Läs om aﬀärsområdena på sidan 30.

Meta Persdotter
ny VD

Återbetalning på
Stryktipset höjs

Bra år för
flera spelformer

Svenska Spels nya VD, Meta Persdotter,
tillträdde den 1 februari 2009.
Läs VD-ordet på sidan 4.

2009 ﬁck Svenska Spel tillstånd att
höja återbetalningen på Stryktipset
från 46 till 65 procent. Läs mer om
Svenska Spels spelformer på sidan 26.

2009 års nettospelintäkter för Lotto, Oddset
och Vegas är bland de högsta någonsin.
Läs mer om Svenska Spels spelformer
på sidan 26.

Nyckeltal, Svenska Spel
2009

2008

Bruttospelintäkter

22 175

22 559

Nettospelintäkter

9 905

9 804

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m.

8 096

8 071

Rörelseresultat

4 921

4 985

MSEK

Rörelsemarginal, %

21,9

21,9

Årets resultat

4 977

5 108

Medelantal anställda

1 748

1 720
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Spelutredningen
Remissvar inlämnat
Den 1 april 2009 lämnade Svenska Spel
in sitt remissvar till Spelutredningen.
Svenska Spel förordar alternativ 1.
Läs mer om Spelutredningen på sidan 12.

Hållbarhetsredovisning 2009

BingoLive-hallarna
avvecklades
I december 2008 beslutades om avveckling av
Svenska Spels engagemang i de sju BingoLivehallarna. Under våren 2009 tecknades avtal
med nytt driftsbolag och från den 1 juli 2009
drivs samtliga gamla BingoLive-hallar av nya
driftsbolag. Försäljningsområde Bingohallar
avvecklades därmed. Spelformen BingoLive
lever vidare på svenskaspel.se.
Läs om aﬀärsområdena på sidan 30.

Ansvar och
hållbarhet

Svenska Spels Hållbarhetsredovisning
2009 ﬁnns på sidan 77. Den ﬁnns även på
svenskaspel.se.

Under 2009 har arbetet med att integrera
ansvars- och hållbarhetsfrågorna i hela
verksamheten fortsatt.
• Svenska Spel blev en av de första i Europa
att uppfylla European Lotteries krav på
spelansvar.
• Verktyget Spelkoll på svenskaspel.se har
nu cirka 40 000 användare (35 000). Avtal
har tecknats med det franska spelbolaget
Française des Jeux och svenska Miljonlotteriet om användande av Spelkoll.

• Ytterligare ombud och aﬀ ärspartners har
utbildats i spelansvar.
• Ökad kontroll över att ombud och aﬀärspartners följer bestämmelserna kring åldersbegränsning och legitimationskontroll.

• Andelen spelare på internet har ökat, samtidigt som många dragit ner på sina insatser
efter införande av veckobudget.
• Åldersveriﬁering har införts på samtliga
Vegas spelplatser.

Nya Spelkortet
är lanserat

• Svenska Spel lanserade i samarbete
med Spelinstitutet tjänsten Stödkontakten.

Hösten 2008 introducerades det nya Spelkortet.
Under 2009 har det helt och hållet ersatt det
gamla. Det nya kortet är ett första steg mot ett
framtida företagsövergripande kundkort med
möjlighet till ett bredare innehåll.
Läs mer om Spelkortet på sidan 25.

• Svenska Spel ska under 2010 ﬁnansiera
Spelinstitutets spelansvarsverktyg Stödkontakten och självhjälpsprogram med
3 miljoner kronor. I gengäld får bolaget
värdefull statistik och information av Spelinstitutet som kan användas vid utveckling
av spelansvarsverktyg.

18-årsgräns för
lotter införs 2010
2009 fattades beslut om att införa
18-årsgräns vid köp av Svenska Spels lotter
under 2010. 18-årsgräns har sedan länge
funnits på övriga spelformer (kasinona har
dock en 20-årsgräns). Läs mer i Hållbarhetsredovisningen på sidan 77.

Den totala kända svenska spelmarknaden 2009
Nettomarknadsandelar %

Nettospelintäkter MSEK
Svenska Spel inklusive Casino
Cosmopol och Poker 53 %
ATG, 20 %
Folkrörelsernas spel
och lotterier, 16 %

Svenska Spel inklusive Casino
Cosmopol, cirka 9 889 MSEK
ATG, cirka 3 777 MSEK
Folkrörelsernas spel och lotterier,
cirka 2 880 MSEK

Utländska internetbolag, 10 %

Utländska internetbolag,
cirka 1 800 MSEK

Restaurangkasino, 1 %

Restaurangkasino,
cirka 243 MSEK

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska Spels uppskattning av
de utländska internetbolagens nettospelintäkter. Enligt dessa källor uppgår den totala
kända svenska nettospelmarknaden 2009 till cirka 18 600 miljoner kronor (17 800).

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

3

VD HAR ORDET

När omtanke och lönsamhet
går hand i hand har vi lyckats
Svenska Spels uppdrag är i sig en balansakt mellan lönsamhet och samhällsansvar och
ska året summeras i en enda mening blir det som en spännande lektion i konsten att
sälja lagom för att skapa vinnare – inte förlorare.

M

itt första år som VD för Svenska Spel har varit
ett möte med ett fantastiskt spännande och
bra företag med många starka varumärken
och kunniga, erfarna medarbetare. Det har
också varit ett möte med en marknadsledare som i kraft av
sin unika position också måste ta på sig ledartröjan både
vad gäller ansvarstagande och utveckling.

En titt i backspegeln på ett år med nya utmaningar
Svenska Spels remissvar till den spelutredning som lades
fram i december 2008 präglade första kvartalet 2009. Sammanfattningsvis stöder vi utredningens förslag på en uppstramad reglering av spelmarknaden.
I övrigt har 2009 präglats av ett genomgående och för
företaget allt viktigare värdegrundsarbete. Samtliga medarbetare har deltagit och när vi nu går in i 2010 står vi starkare än någonsin. Svenska Spels tidigare grundtanke om
”ansvar före vinst” har bytts ut mot ”omtanke om våra
kunder med fortsatt god lönsamhet.” Svenska Spel är en
unik aktör på spelmarknaden. En aktör stor och mångfacetterad nog att ha värderingar som präglas av bådeoch, snarare än antingen-eller. Vi är över tygade om att vi
med trovärdighet kommer att kunna erbjuda attraktiva,
säkra och underhållande spel samtidigt som vi tar ett
starkt spelansvar.
Svenska Spel vill vara idrottens bästa vän
I maj förra året beslutade regeringen om den så kallade
idrottspropositionen, som bland annat innebär att Svenska
Spels direkta bidrag till idrottens ﬁnansiering upphör och
ersätts med statsbidrag. Men Svenska Spels sponsring av
idrotten fortsätter. Som den idrottens bästa vän vi vill vara

4

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

fortsätter vi hjälpa till så att barn och ungdomar högre upp i
åldrarna kan idrotta och stanna längre.
Den viktiga konsten att sälja lagom
Hur uppmuntrar man till glädjefyllt och spänningsladdat
spel samtidigt som man avråder från överkonsumtion? Hur
väljer man bort osunda intäkter? Svenska Spels verksamhet
är en balansakt och emellanåt ifrågasatt. Och så ska det
vara. Även om spelberoende är ett problem hos en liten
andel spelare är vårt engagemang för att motverka spelberoende viktigt och stort. Redan idag får vi utmärkelser för
våra insatser, men Svenska Spel kan och ska bli ännu bättre.
Att våra kunder mår bra är avgörande för oss.
Därför hjälper vi kunderna att ha koll på sitt spelande,
bland annat via verktyget Spelkoll och genom krav på att
de själva anger sina personliga gränser i insats och tid på
internet. Därför ger vi Spelinstitutets satsning Stödkontakten ekonomiskt stöd och vi sprider information om vart
spelare med beroendeproblem och deras anhöriga kan
vända sig för att få hjälp. Därför utvidgar vi nyttan av Spelkortet och inför 18-års köpgräns på lotterier under 2010.
Därför ökar vi kontrollen av våra ombud och affärspartners
för att hindra minderåriga från att spela. Vi kallar det vårt
spelansvarsarbete, ett arbete utan slut.
Vi ser fram emot 2010
Svenska Spel är idag ett lönsamt företag som ser på framtiden med tillförsikt. Samtidigt står vi inför stora utmaningar.
En eventuell avreglering av marknaden skulle öka konkurrensen.
Fler aktörer som kämpar om samma kunders uppmärksamhet kräver högre rop från var och en. Och en intensiﬁerad
marknadsföring och ett ökat spelutbud gör att ﬂer människor

riskerar att få spelproblem. Företagets övergripande mål ﬁnns
inom fyra prioriterade områden och som alltid i företagsverksamhet hänger de ihop:
Vi ska vara spelarnas första och bästa val
För att växa omsättningsmässigt och upprätthålla en stabil
marknadsandel vill vi att fler människor som spelar för lagom
stora summor ska välja oss. För att lyckas måste vi erbjuda
nya, innovativa, attraktiva spelupplevelser, inte minst genom
att göra det enkelt att spela och att kunna dela spelupplevelsen med sina vänner. Vi ska bli kundernas förstahandsval inom samtliga segment.
Genom en ständig dialog med kunderna lär vi oss mer
om vad de uppskattar, längtar efter och tycker är viktigt.
De enskilda produktvarumärkena ska vara underordnade
modervarumärket Svenska Spel. Ur ett konkurrensperspektiv är det viktigt att det är Svenska Spel – och inte de
enskilda spelformerna – som levererar den mesta spelglädjen, står för den största omtanken om kunderna och
som är den främsta stöttepelaren för idrotten.
Vi ska vara det schyssta företaget
Svenska Spel ska vara ett föredömligt, schysst företag och
en integrerad del av samhället. Vi arbetar medvetet och
strukturerat för en hållbar utveckling, med en god affärsetik
och bolagsstyrning, en hög säkerhet och professionell riskhantering, med omsorg om miljö, kunder, medarbetare,
ägare, ombud och andra samarbetspartners.
Vi ska vara det bästa alternativet på marknaden när det
gäller att minska risken för spelberoende genom att
tillhandahålla verktyg som i tid hjälper kunden till insikt om
sitt eget spelbeteende och eventuella risker med det. Spelansvaret ska vara lika integrerat i marknadsföringen som i
spelverksamheten.
Vi ska ha goda intäkter, kostnadskontroll
och bra resultat – även på lång sikt
I vårt uppdrag ligger att skapa en omtänksam och ansvarsfull miljö kring spelandet. Om vi ska lyckas med det måste
vi bibehålla en hög marknadsandel.
I ett tillägg till uppdraget säger ägaren, staten, att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. Det är vårt ansvar
att hålla våra kostnader på en rimlig nivå och bedriva vår

verksamhet så effektivt som möjligt. Våra investeringar och
de pengar vi spenderar ska användas med klokhet och
eftertanke. Svenska Spel ska vara en kostnadseﬀektiv organisation.
Våra medarbetare ska utvecklas
och uppleva arbetsglädje
Ett långsiktigt lönsamt företag har duktiga och kreativa medarbetare som trivs på sitt arbete, vet vilka insatser som förväntas av var och en samt får tydlig återkoppling på sina insatser.
I en förändringsprocess som den Svenska Spel står inför är
ledarskapet därför en av de viktigaste framgångsfaktorerna.
Våra ledare ska inspirera sina medarbetare att utveckla sig
själva, sina kollegor och därmed också Svenska Spel. Tillsammans ska vi skapa den trygga och långsiktigt hållbara miljö
där okonventionella tankar och idéer inte bara välkomnas
utan också uppmuntras, allt inom ett Svenska Spel.
Vi är på god väg, så stort tack alla medarbetare för det
goda arbete ni utför och arbetsglädjen ni sprider!
Visby i februari 2010
Meta Persdotter
Verkställande direktör
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Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer
556460–1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2009 omfattande sidorna 6–76.
Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i miljoner kronor. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.

Viktiga händelser 2009
Första kvartalet

Andra kvartalet

Tredje kvartalet

Fjärde kvartalet

• Den 1 februari 2009 tillträdde
Meta Persdotter som ny VD
för Svenska Spel.

• Svenska Spel blev ett av de
första spelbolagen i Europa att
uppfylla branschorganisationen
European Lotteries krav för
spelansvar.

• Regeringen föreslog i budgetpropositionen (2009/10:1) att
riksdagen godkänner att regeringen på Svenska Spels årsstämma 2010 verkar för ett
beslut om stöd till idrotten i
form av ett bidrag på 500 miljoner kronor till den särskilda
satsningen Idrottslyftet.

• Beslut fattades om att införa
18-årsgräns under 2010 vid köp
av Svenska Spels lotterier.

• Efter styrelsens beslut i
december 2008 att avveckla
verksamheten i BingoLivehallarna skedde förhandlingar
med representanter för allianserna och tilltänkta driftsbolag.
Avtalet med allianserna
sades upp.
• Svenska Spel tillstyrkte alternativ 1 i sitt remissvar på den statliga spelutredningen, det vill
säga förslaget om en uppstramning av spelregleringen.
• På svenskaspel.se lanserades
tjänsten Spelstatus Poker samt
community-funktioner och Livesändningar på Sportarenan.
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• Ny vision och värdegrund för
Svenska Spel beslutades.
• Avtal tecknades med nytt driftsbolag om att överta driften av
samtliga BingoLive-hallar från
den 1 juli 2009. Försäljningsområde Bingohallar avvecklades därmed.

• Tillstånd erhölls om höjning av
återbetalningen på Stryktipset
till 65 procent.

• Ny organisation beslutades
träda i kraft den 1 januari 2010.

• Svenska Spel beslutade att
ﬁnansiera Spelinstitutets spelansvarsverktyg Stödkontakten
och självhjälpsprogram med
3 miljoner kronor under 2010.

• Lansering av Oddset XL
– ett utvidgat utbud av
spelobjekt i programbladet.

• Företagsledningen presenterade ny aﬀ ärsplan för Svenska
Spel 2010–2012.

• Spelformen Oddset Powerplay
lanserades.

Svenska Spels

uppdrag
I samband med årsstämman den 15 april 2009 överlämnade ägaren ett dokument med
information till styrelsen för Svenska Spel. Det innehåller bland annat ägarens uppdrag
till Svenska Spel. För 2009 har följande tillägg gjorts till uppdraget: ”Utifrån bolagets
uppdrag ska verksamheten bedrivas kostnadseﬀektivt”. I övrigt är uppdraget detsamma
som för 2008.

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

En eﬀektiv och oberoende kontroll
ska möjliggöras för tillsynsmyndigheten.

AB Svenska Spel ska beakta konsumenternas intresse av ett trovärdigt
alternativ till illegal spelverksamhet.

AB Svenska Spel ska anta en
försiktighetsprincip när det gäller
nya spel och nya marknader.

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

Bolaget ska i sin marknadsföring
av verksamheten ha en ansvarsfull
inriktning som också innebär ett
socialt åtagande, i syfte att inte
uppfattas som alltför påträngande.

Sociala skyddshänsyn ska prioriteras
när spelformer utvecklas och i övrig
verksamhet.
Risken för bedrägerier och olagligt
spel ska också beaktas.

Utifrån bolagets uppdrag ska
verksamheten bedrivas kostnadseﬀektivt.

Maximal säkerhet i spelhanteringen
ska eftersträvas.

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009
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Svenska Spels verksamhet och struktur
Under 2009 har ett omfattande arbete med omvärldsanalys och översyn av hela
verksamheten genomförts. Det har resulterat bland annat i omformulerad vision
och värdegrund, nya strategier och en därefter anpassad organisation.

Ägarförhållanden
AB Svenska Spel startades 1997 och ägs till 100 procent av
svenska staten.
Bolagsordning
I Svenska Spels bolagsordning specificeras verksamhetsföremålet: ”Bolagets verksamhet skall vara att efter tillstånd
av regeringen anordna lotterier om penningar och vadhållning (tippning) i samband med tävlingar samt bedriva
därmed förenlig verksamhet”.

Poker över internet
Regeringen har lämnat AB Svenska Spel eller helägt dotterbolag tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över
internet från och med den 1 januari 2010 till och med den
31 december 2010.

Värdeautomater
Regeringen har lämnat AB Svenska Spel tillstånd att anordna
spel på värdeautomater för allmänheten från och med den
1 januari 2010 till och med den 31 december 2010.

Ekonomiska ägarkrav
Av AB Svenska Spels bolagsordning 4 § framgår att till utdelning 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
lotterier framgår att bolagets vinstmedel, i den mån så lämpligen kan ske, löpande under räkenskapsåret ska lånas ut till
svenska staten, Riksgäldskontoret. Inbetalningarna ska ske
kvartalsvis, senast den 30 april, den 31 juli, den 31 oktober
och den 16 februari. Utdelningsbara vinstmedel ska kvittas
mot AB Svenska Spels fordringar på svenska staten, Riksgäldskontoret. Vad som återstår av utdelningsbara vinstmedel
efter kvittning av fordringar, lagstadgade fonderingar, av riksdag och regering beslutade dispositioner och övriga vedertagna dispositioner ska betalas in till svenska staten.

Kasinospel
Regeringen har lämnat AB Svenska Spel eller helägt dotterbolag tillstånd att från och med den 1 januari 2010 till och
med den 31 december 2011 för allmänheten anordna

Legal och operativ struktur
I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska
Spel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och Svenska
Spels Förvaltnings AB.

Gällande tillstånd
Regeringen lämnar olika former av tillstånd till Svenska Spel.
De gällande tillstånden är följande:
Lotterier och vadhållning på idrottstävlingar
Regeringen har lämnat AB Svenska Spel tillstånd att anordna
lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten från
och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december
2010.
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Svenska Spels legala struktur

AB Svenska Spel
556460-1812

Casino Cosmopol AB
556485-4296

Svenska Spels
Förvaltnings AB
556597-7278

AB Svenska Spels
Internetservice
556485-4320

Casino Cosmopols
Fastighets AB
556598-3409

CC Casino
Restaurang AB
556586-7016

AB Svenska Spels
Servicecenter
556240-7881

Organisation 2009
VD

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

VD-assistent

Aﬀärsområden

Restaurangspel
& Bingohallar

Kasino

Ombud

Internet

Organisation från den 1 januari 2010
VD

VD-assistent

Staber
• Ekonomi
• Information & CSR
• Juridik
• HR

Verksamhetsområden

Marknad

Utveckling

Produktion

Försäljning

Vegas

Casino Cosmopol
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Svenska Spels Förvaltnings AB bildar en underkoncern
med dotterbolagen AB Svenska Spels Internetservice,
Casino Cosmopols Fastighets AB, CC Casino Restaurang AB
och AB Svenska Spels Servicecenter. Härtill kommer ett
antal vilande bolag, se not 27 på sidan 72.
Svenska Spels organisation 2009
Organisationen under 2009 har utgjorts av fyra affärsområden, med i vissa fall ingående försäljningsområden,
samt fem staber. Cheferna för affärsområdena och staberna
har rapporterat direkt till VD.

Svenska Spels värdegrund
• Spelglädje och Arbetsglädje
Vi sprider positiva spelupplevelser och har roligt
på arbetet.
• Omtanke och Lönsamhet
Vår omtanke om människor och miljö leder till en
långsiktigt lönsam och hållbar utveckling.
• Handlingskraft och Eftertanke
Vi fattar dagliga kloka beslut i linje med våra mål
och värdegrund.

Ny organisation från 2010
Under 2009 har företagsledningen gjort en översyn av hela
verksamheten, vilken resulterat i förnyad vision, värdegrund
samt aﬀärsidé och strategi. Bolaget blir mera processorienterat
vilket avspeglar sig bland annat i en ny organisation.
I den nya organisationen som börjar gälla den 1 januari
2010 finns inte affärsområdena kvar. Den består istället av
sex verksamhetsområden och fyra staber, vars chefer
rapporterar direkt till VD.

Medarbetare
Vid utgången av 2009 var antalet anställda 2 230 (2 312).
Omräknat till medelantalet anställda under året uppgår
antalet till 1 748 (1 720). Könsfördelningen är 56 procent
män (56) och 44 procent kvinnor (44).
Lönerna är individuella och differentierade. Lön och löneutveckling bestäms utifrån arbetsuppgifter, kompetens och
resultat. Varje år genomförs en lönekartläggning för att analysera och identifiera eventuella avvikelser från de inriktningar som fastslagits. Åtgärdsplaner tas fram om analysen
visar på behov av åtgärder.

Resultat från Svenska Spels medarbetarundersökning
2009 visar att 89 procent är nöjda med att arbeta på
Svenska Spel (86).
Frisknivån, definierad som andelen medarbetare som
under 24 månader haft en sjukfrånvaro på mindre än 3,5
procent, uppgår till 74,9 procent (76,6). Sjukfrånvaron uppgår till 3,8 procent (3,8). Ytterligare uppgifter om medarbetarna finns i not 5 på sidan 59.
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Den svenska spelmarknaden
Spelandet blir alltmer internationellt, med de utlandsbaserade internetbolagen och
gränsöverskridande samarbeten. De senaste årens tillväxt av spelbolag på internet har
skapat en oordning på spelmarknaderna i ﬂera europeiska länder, däribland Sverige.

I

Sverige är det förbjudet att arrangera spel om pengar
för allmänheten. Av sociala skyddshänsyn och för att
stävja illegalt spel gör staten dock vissa undantag. De
som idag har tillstånd att bedriva spelverksamhet är
staten via AB Svenska Spel, hästsporten via AB Trav och
Galopp (ATG) och folkrörelserna, vars främsta aktörer är
Folkspel (med bland annat Bingolotto), Bingo och Svenska
Postkodlotteriet. Restaurangkasinonas bordsspel utgör en
mindre del av den reglerade spelmarknaden. Flera lagar
och regelverk styr spelarrangörerna och Lotteriinspektionen (LI) är den centrala tillsynsmyndigheten.
Försäljning av spel sker via ombud, till exempel livsmedelsaffärer, spelbutiker, varuhus, bensinstationer och
ideella föreningar. Restauranger, pubar och bingohallar
utgör försäljningsställen för Svenska Spels Vegas-automater.
Spelbolagen har också egna butiker på internet. ATG har
egna tävlingsbanor, idrottsföreningar har bingohallar över
hela landet och Svenska Spel har kasinon i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Sundsvall.
På internet kringgås lagen
De reglerade spelbolagen lyder under samma spelreglering. Men på internet finns hundratals utlandsbaserade
spelbolag, varav en del är börsnoterade, som riktar sig till
svenska kunder och som kringgår den svenska spelregleringen. Deras utbud av spel är likartat det som de reglerade
spelbolagen har; det vill säga spel på hästar, poker, bingo,
sportspel, nummerspel och lotterier. En del nätbolag
tillhandahåller även kasinospel (kortspel, roulette, automat-
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spel) i sina internetbutiker, vilka på den reglerade marknaden är förbehållna Svenska Spels kasinon och restaurangkasino.
De största utländska nätaktörerna på den svenska spelmarknaden är engelska Ladbrokes, samt Unibet, Expekt och
Betsson som samtliga har Malta som bas.
Illegala spel kan omsätta miljarder
I spelmarknadens utkanter finns den illegala marknaden,
vars omfattning av naturliga skäl är okänd. En beräkning
som Lotteriinspektionen gjorde 2003 pekade på att det
fanns mellan 3 000 och 5 000 illegala spelautomater i landet med en omsättning på flera miljarder kronor. Trots
åtskilliga tillslag av polisen mot spelautomater och utställare fortsätter denna illegala verksamhet.
Statlig spelutredning presenterades 2008
Det är uppenbart att den gällande svenska lagstiftningen är
otillräcklig för att få ordning på spelmarknaden. Behovet av
en förändrad spelreglering för att stärka de sociala skyddsaspekterna och motverka spelberoende och kriminalitet
har ökat i takt med att internet blivit en allt större säljkanal
för spel. Därför tillsatte regeringen 2007 en statlig spelutredning med uppgift att föreslå en långsiktigt hållbar
svensk spelreglering som också skulle ta hänsyn till
EG-rätten. I maj 2008 kom ett tilläggsdirektiv med syfte
att utreda förutsättningarna för utförsäljning av delar av
Svenska Spel. Slutbetänkandet, ”En framtida spelreglering
(SOU 2008:124)”, presenterades i december 2008 och skick-

>>

78 %
av den vuxna befolkningen instämmer helt
eller delvis i påståendet att statliga spelbolag
tar större ansvar för spelberoende än privata.
Resterande 22 % tar helt avstånd från det.
Källa: Svenska Spels spelkartläggning 2009

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

13

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE / DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

14

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

ades ut till berörda instanser, som hade att återkomma med
sina remissvar senast den 1 april 2009.
Utredningen visade på tre alternativ till en framtida spelreglering, men förordade två av dem för regeringen att ta
ställning till:
Alternativ 1
Alternativet går ut på 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 oreglerat 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 därmed omfattas av lagens övriga bestämmelser.
Remissvar
I sitt remissvar tillstyrkte Svenska Spel alternativ 1. Bolaget
påpekade att behovet av en ny lagstiftning är stort och
förordade en uppstramning av spelregleringen. Samtidigt
avstyrkte Svenska Spel en öppning för nya aktörer, då det
skulle kunna leda till ökat spelande och öka risken för ökade
problem med spelberoende. Det alternativa förslaget om
att frånta Svenska Spel odds- och tipsspel avstyrktes av
samma skäl.
Konkurrensen på internet hårdnar
Lotterilagen förbjuder utländska spelbolag att marknadsföra sig i Sverige. Det hindrar inte internetbolagen från att
satsa på reklam i svenska massmedier och utländska TVkanaler med sändningar i Sverige. En översyn som Svenska
Spel gjorde 2009 visade att det fanns cirka 50 nätbolag som
marknadsförde sig i svenska medier. De står för den största
delen av de senaste årens ökningar av reklam inom spelbranschen.

85 %
av svenskarna är helt eller delvis positiva
till dagens reglering av spelmarknaden.
Källa: Svenska Spels spelkartläggning 2009

Källan till siffrorna om spelandet i Sverige är Svenska Spels spelkartläggning
2009: Från den 2 februari till den 2 april genomfördes en stor postal enkät med
slumpmässigt utvalda svenskar i åldern 16-75 år. Svarsfrekvensen låg på drygt
54 procent. Antalet besvarade enkäter uppgick till 3 190 stycken.

Svenska Spels uppskattning av den totala nettospelmarknaden på internet visar på en ökning med 4,2 procent till
cirka 4 180 miljoner kronor under 2009. Marknadsandelen
för svenskaspel.se har minskat till 29 procent (31).
Färre och äldre spelare
Den ökade konkurrensen och de privata aktörernas allt
aggressivare satsningar på reklam har inte resulterat i någon
ökning av spelarbasen. Enligt Svenska Spels spelkartläggningar har den stadigt minskat de senaste fem åren samtidigt som kundernas snittålder ökat. Att den kända spelmarknaden ändå haft ekonomisk tillväxt under samma tid
beror på att vissa spelare lägger ner mer pengar på spel än
tidigare. Ändå visar både spelkartläggningen 2009 och
Folkhälsoinstitutets undersökning 2009 att andelen spelare
med problem har varit oförändrad de senaste tio åren,
1–2 procent.
Antalet spelare på svenskaspel.se har ökat till skillnad från
spelmarknaden i stort (se avsnittet om affärsområde Internet på sidan 37).
Den kända nettospelmarknaden ökade 2009
Den lågkonjunktur som rått under 2009 ser inte ut att
ha påverkat spelandet i någon högre grad. Nettospelintäkterna för de reglerade spelbolagen uppgick 2009 till

>>
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16 789 miljoner kronor (15 970) enligt Lotteriinspektionens
årliga sammanställning.
Om man adderar de utländska nätbolagens nettospelintäkter från den svenska spelmarknaden, så uppgår den
totala kända svenska spelmarknaden 2009 till cirka 18 600
miljoner kronor (17 800).
Svenska Spel beräknar de utländska bolagens nettospelintäkter 2009 till cirka 1 800 miljoner kronor (cirka 1 800),
vilket utgör en marknadsandel på cirka 10 procent (cirka 10).
Svenska Spel är marknadsledande med 53 procent (55), ATG
står för 20 procent (20), folkrörelserna 16 procent (14) och
restaurangkasino 1 procent (1).
EU påverkar spelbranschen
Statliga spelregleringar har urholkats även i andra europeiska länder och situationen har inte lösts på övergripande
EU-nivå. Det finns således inga direktiv eller förordningar
i EG-rätten som reglerar medlemsstaternas spellagar eller
spelpolitik.
För att ﬁnna gemensamma lösningar på problem på spelmarknaden tog man under det franska ordförandeskapet
hösten 2008 initiativet till en arbetsgrupp, Rådsarbetsgruppen för spel. Gruppens arbete har fortsatt under det
svenska ordförandeskapet.
EU-kommissionen har sedan tidigare hävdat att den
svenska lotterilagen, och flera andra medlemsländers lagstiftning, utgör ett brott mot rörelsefriheten inom unionen.
Kommissionen har inlett så kallade fördragsbrottsärenden
(brott mot Rom-fördraget) mot Sverige rörande värdeautomater, sportspel och nätpoker. Den svenska regeringen har
svarat och ärendena vilar i väntan på resultatet av den statliga spelutredningen. Om regeringens svar inte godtas kan
ärendena hamna i EG-domstolen.
En annan inställning visade EU-parlamentet i mars 2009,
då det ställde sig positivt till den så kallade Schaldemose-
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rapporten (efter förslagsgivaren, den danska parlamentarikern Christel Schaldemose). En överväldigande majoritet
– med rösterna 544–36 – stod bakom beslutet, som i första
hand gäller spel via internet, att spelbolagen inom EU ska
följa de lagar som gäller i det land de utövar sin verksamhet
och där kunderna är bosatta. EU-parlamentet visade också
flera vägar för att motverka problemspelande, till exempel
reklamrestriktioner. Beslutet är dock inte juridiskt bindande
utan snarare en vägledning för EU-kommissionen och medlemsländerna.
Bedömningar för 2010
Sammanfattningsvis visar det sig att de senaste årens trender har präglat spelmarknaden även 2009 och lär fortsätta
under 2010:
•

•

•

•
•

•

•

Socialt ansvarstagande i fokus för svensk spelpolitik med
ökade krav på spelansvar.
Spelbolagens varumärke och ansvarstagande spelar en
allt större roll när deras spelformer inte skiljer sig åt i
någon högre grad.
En fortsatt minskande kundbas på den totala kända
svenska spelmarknaden.
En allt hårdare konkurrens.
Fortsatt oklara regler och förutsättningar för branschens
aktörer.
Allt fler oreglerade utländska spelbolag etablerar sig i
Sverige och accepteras i allt högre grad av allmänheten.
Spelandet blir alltmer internationellt med gränsöverskridande samarbeten.

I det korta perspektivet kan Svenska Spel behålla sin
ledande marknadsposition i Sverige. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som omfattar samtliga aktörer
på den svenska marknaden och som skapar ordning och
reda på den svenska spelmarknaden, en nödvändighet.

Fakta om den reglerade svenska spelmarknaden
De största spelen i Sverige 1
Bruttospelintäkter, MSEK

Den reglerade svenska nettospelmarknaden
Nettospelintäkter, MSEK

2009

2008

2007

2006

2005

Vegas

7 464

7 371

7 093

6 811

6 830

ATG

V75

4 744

4 258

4 292

4 141

4 115

Triss

3 294

3 291

3 308

3 147

3 093

Svenska Spel inkl
Casino Cosmopol4

Lotto

2 881

2 658

2 532

2 350

2 255

Summa

Oddset

2 414

2 944

2 440

2 112

1 924

Sv. Postkodlotteriet

2 110

1 601

1 129

307

—

Dagens Dubbel

1 824

1 913

1 988

1 911

1 988

Vinnare, Plats

1 659

1 630

1 673

1 562

1 671

Bingo

Keno och KenoXpress

1 392

1 403

1 337

1 322

1 221

Rikslotterier

Bingo

1 282

1 402

1 466

1 503

1 665

Casino Cosmopol 2

1 198

1 224

1 153

1 002

922

V65

1 180

1 172

1 186

1 185

1 311

2009

2008

2007

2006

2005

3 777

3 544

3 521

3 376

3 310

9 889

9 771

9 594

8 957

8 522

13 666

13 315

13 115

12 333

11 832

Folkrörelsernas spel och lotterier

372

392

425

430

489

2 453

1 964

1 959

1 551

1 359

54

53

47

59

54

1

1

1

2

2

2 880

2 410

2 432

2 042

1 904

Lokala lotterier
Regionala lotterier
Summa

V64

966

875

826

824

110

Restaurangkasino5

Tvilling

894

790

619

401

187

Totalt

243

245

208

279

328

16 789

15 970

15 755

14 654

14 064

Joker

857

771

728

691

681

Bingolotto

722

675

924

1 064

1 257

Stryktipset

693

712

794

790

862

Restaurangkasino

540

538

532

646

759

4. Från och med år 2006 ingår pokerraken. Nettospelintäkterna av bingospelet ingår inte,
utan redovisas istället under Folkrörelsernas spel och lotterier.
5. Svarsfrekvensen bland tillfrågade restaurangkasinoanordnare är låg vilket gör att
tillförlitligheten i uppgifterna om restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer.

Miljonlotteriet

506

492

444

428

398

Källa: Lotteriinspektionen. 2009 års värden är preliminära eller uppskattade.

Kombilotteriet

416

400

354

338

331

Trio

379

365

347

369

442

BingoLive och Pick’n’click
på svenskaspel.se

307

371

364

300

189

Poker på svenskaspel.se, rake 3 305

372

385

206

—

1. Bruttospelintäkter per spelform
2. Nettospelintäkter, d.v.s. efter utbetalda vinster, redovisas
3. Rake är den avgift som Svenska Spel tar ut vid kontantbord, f.n. 2,5 % av insatserna.

Den totala kända svenska nettospelmarknaden 2009

Nettomarknadsandelar internet 2005–2009
%
60

Svenska Spel inkl. Casino Cosmopol
och Poker, 53 %
ATG, 20 %

45

Folkrörelsernas spel och lotterier, 16 %
Utländska internetbolag, 10 %

30

Restaurangkasino, 1 %
Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska Spels
uppskattning av de utländska internetbolagens nettospelintäkter.
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Den reglerade svenska nettospelmarknaden 2009
2005

2006

2007

2008

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

svenskaspel.se

Utländska spelbolag

Folkrörelsernas Lotterier, 15 %

atg.se

bingolotto.se

2009

Folkrörelsernas Bingo, 2 %
Restaurangkasino, 1 %
ATG, 23 %
Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen avseende år 2009.

Källa: Grafen bygger på Svenska Spels, ATG:s och Folkspels faktiska nettointäkter samt uppskattning av utländska spelbolags nettointäkter. Uppskattningen av utländska spelbolags nettointäkter bygger främst på kontinuerliga
marknadsundersökningar som genomförs av Svenska Spel.
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Strategisk inriktning
Svenska Spels uppdrag innehåller två dimensioner: Dels att tillhandahålla attraktiva spel
till konsumenterna, dels att detta ska ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vision,
aﬀärsidé och den strategiska inriktningen bygger på uppdraget, likaså värdegrunden.

D

en övergripande strategin har under året be stått av tre delar: Spelarnas första val, Ansvar
före vinst samt Hållbar utveckling och intressentdialog. Under 2009 har Svenska Spels företagsledning gjort en noggrann omvärldsanalys i kombination
med en genomlysning av hur bolaget utför uppdraget och
vilka processer och rutiner som finns. Genomlysningen har
lett fram till omformulerad vision, värdegrund, affärsidé och
strategi som speglar aktuella förutsättningar på spelmarknaden och förändringar i omvärlden. En följd är att en ny
organisation träder i kraft under 2010.

VD om hållbarhet
”Svenska Spels mål är att sätta långsiktig hållbar
utveckling före kortsiktig vinstmaximering. Ett sätt
för oss att ta temperaturen på oss själva för att se
att vi är på rätt väg, är att fokusera på sunda intäkter.
De viktiga besluten handlar om balansen mellan
samhällsansvar och kortsiktiga intäkter.”
Läs mer i Hållbarhetsredovisningen på sidan 77.
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”Svenska Spel säljer positiva spelupplevelser för de
många människorna, så att vi uppfyller vårt uppdrag från
ägarna, med ambition om ett spelansvarsarbete i världsklass, och att våra medarbetare får utveckling, arbetsglädje
och mening.” Så lyder aﬀärsidén som utmynnar i följande
mål:
• Kund – skapa en enhetlig bild av bolaget, så att kunden
möter ett och samma Svenska Spel oberoende av spelform
eller distributionskanal. Utgå från kundernas behov och
spelupplevelser och utveckla ﬂer verktyg som hjälper
kunderna att ha spelandet under kontroll.
• Ansvar – förbättra opinionen, mäta och följa upp den med
tydliga måltal; sprida kännedom om riskerna med spel och
hur produkter och kanaler kan utvecklas för att bidra till
hälsosamt spelande.
• Lönsamhet – upprätthålla en fortsatt god lönsamhet,
förbättra kostnadseffektiviteten, tydlig ansvarsfördelning.
• Medarbetare – vara en attraktiv arbetsgivare och ett
starkt varumärke; skapa tydliga mål för medarbetarna.

Vision
Varje insats spelar roll, i ett Sverige där spelglädjen och
samhällsnyttan går hand i hand.

Affärsidé
Svenska Spel säljer positiva spelupplevelser för de många
människorna, så att vi uppfyller vårt uppdrag från ägarna,
med ambition om ett spelansvarsarbete i världsklass, och att
våra medarbetare får utveckling, arbetsglädje och mening.
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Mål och måluppfyllelse
Årets resultat, 4 977 miljoner kronor, motsvarar en minskning med 2,6 procent
i förhållande till resultatet 2008. Detta är Svenska Spels tredje bästa resultat någonsin.

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 2009 redovisas följande mål
och måluppfyllelse:
MSEK

Budget

Prognos

Utfall

Rörelseresultat

5 003

4 824

4 921

Resultat efter ﬁnansiella poster och skatt

5 094

4 879

4 977

Resultatbudget/prognos

Icke-finansiella mål och måluppfyllelse
• Nöjd medarbetarindex: Mål 80 procent, resultat 89 procent
• Ledarskapsindex: Mål 80 procent, resultat 68 procent
• Hälsoindex: Mål 80 procent, resultat 71 procent
• Sjukfrånvaro: Mål < 3,5 procent, resultat 3,8 procent
• Andelen positiva till varumärket Svenska Spel:
Mål 60 procent, resultat 55 procent.
Ett chefsutvecklingsprogram för befintliga och nya chefer
tas fram under 2010 i syfte att harmonisera ledarskapet
med Svenska Spels uppdrag, omformulerade vision, affärsidé, värdegrund och strategier vilka ligger till grund för den
nya organisationen 2010.
Ytterligare information om mål och måluppfyllelse för de
icke-finansiella målen finns beskrivna i Hållbarhetsredovisningen sidan 77.

Finansiell information, koncernen
Princip för intäktsredovisning
Intäkter från spelverksamheten redovisas sedan fjärde
kvartalet 2007 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 m.m.”.
Anledningen till principen är att de lotterier och spel som
anordnas av Svenska Spel baseras på en omfördelning av
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inbetalda medel mellan deltagarna i lotteriet och spelet.
Svenska Spel tillhandahåller de plattformar som ger kunderna
möjlighet att i nöjessyfte 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.
De utgörs således av det nettotillskott som genereras från tillhandahållandet av platt formarna för olika spel och lotterier.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår all spelverksamhet utom kasinoverksamheten. Nettospelintäkterna i moderbolaget uppgår
2009 till 8 707 miljoner kronor (8 580). Moderbolagets
andel av de totala nettospelintäkterna i koncernen är 87,9
procent (87,5). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
uppgick till 6 831 miljoner kronor (6 780). Resultatet efter
finansiella poster och skatt uppgår till 4 970 miljoner kronor
(5 121), en resultatförsämring med 151 miljoner kronor eller
–2,9 procent.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår
till 236 miljoner kronor (252) och investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 35 miljoner kronor (53). Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar uppgår till 687 miljoner
kronor (129).
Medelantalet anställda uppgår till 752 (768), varav 62
procent är män (61).
Koncernen
Nettospelintäkterna uppgick till 9 905 miljoner kronor, en
ökning med 101 miljoner kronor jämfört med föregående
år. Affärsområde Restaurangspel & Bingohallar ökade med
2,6 procent och affärsområde Ombud ökade med 2,1 procent jämfört med 2008. Affärsområde Internet och affärsområde Kasino minskade med 2,8 procent respektive 2,1
procent.
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till
8 096 miljoner kronor, en ökning med 25 miljoner kronor
eller 0,3 procent jämfört med 2008.
Finansnettot uppgick till 56 miljoner kronor (123). Försämringen kan i stort härledas till marknadsutvecklingen
av räntenivåer.
Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt
för 2009 uppgick till 4 977 miljoner kronor, en minskning
med 131 miljoner kronor (2,6 procent) jämfört med 2008.
Resultat försämringen förklaras huvudsakligen av kostnader
för genomförda satsningar under de senaste åren samt kostnader för att avveckla samarbetet med Bingoallianserna.

Koncernen
MSEK

2009

2008

Förändring, %

Bruttospelintäkter

22 175

22 559

–1,7

Nettospelintäkter

9 905

9 804

1,0

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m.

8 096

8 071

0,3

Rörelseresultat

4 921

4 985

–1,3

2009

2008

Förändring, %

Resultat efter ﬁnansiella
poster och skatt

4 977

5 108

–2,6

Rörelsemarginal, procent

21,9

21,9

MSEK

Balansomslutning

8 000

7 912

1,1

Eget kapital

4 977

5 108

–2,6

Kassaﬂöde från den löpande
verksamheten

5 737

4 762

20,5

256

419

–38,9

35

65

–46,2

81

224

–63,8

62,2

64,6

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella
tillgångar
Nettoinvesteringar i
ﬁnansiella tillgångar
Soliditet, procent
Marknadsandel reglerad
marknad, procent
Resultat per aktie, TSEK

59

59

2 488

2 554

–2,6
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Varumärkesarbetet
Modervarumärket marknadsförs parallellt med de större produktvarumärkena. Svenska
Spels marknadsföring följer både egna och branschens etiska riktlinjer och för vissa spel
är den extra restriktiv.

VÄLKOMMEN IN I HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB
På lördagar vallfärdar 1,2 miljoner svenskar till en och samma arena. Entrén ligger vid alla
spelbutiker, datorer och mobiler du kan hitta. De bästa sittplatserna ﬁnns i första bästa tv-soﬀa.
Där har du veckans största fotbollsfest och du är inbjuden. Vi ses på lördag klockan 15.55.
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venska Spel är ledande på en spelmarknad där
konkurrensen blivit allt tuffare. De reglerade
svenska spelbolagen konkurrerar med utlandsbaserade internetbolag som kan kringgå den
svenska spelregleringen och marknadsföra sig till svenska
kunder.
Professionella marknadsförings- och PR-åtgärder behövs för
att Svenska Spel ska kunna behålla en tydlig roll på spelmarknaden. Det främsta syftet med marknadsföringen är inte att
öka det totala spelandet utan att kanalisera spelandet från
riskfyllda spelmiljöer till Svenska Spels jämförelsevis säkrare
spelarenor. Ansvar och omtanke är en viktig och naturlig del
av den kommersiella positionen.

S

det”, Lottos Drömvinsten, Stryktipsets 75-årskampanj och
lanseringen av Oddsets nya Powerplay uppmärksammades
under 2009. Sportspelen är också de mest konkurrensutsatta. De anses vara förenade med mindre risk för
problemspelande än till exempel värdeautomatspelet
Vegas och kasinospel, som följaktligen marknadsförs i
mycket begränsad utsträckning.
Svenska Spel och bolagets mest populära spelformer uppvisar mycket hög kännedom och bra imagevärden. Trots att
färre spelar ökar den kända spelmarknadens nettospelintäkter
under 2009 beroende på att många spelare har ökat sina
insatser. Kunderna har även blivit äldre. Att attrahera även en
yngre generation blir framöver en utmaning för bolaget.

Modervarumärket
Svenska Spels varumärke är starkt och välkänt och får sin
laddning från spelglädje, företagets starka produktportfölj,
spelansvar och från det mångåriga partnerskapet med
svensk idrott.
De senaste fyra åren har bolaget arbetat med en process
för att koppla samman Svenska Spels produktvarumärken
med modervarumärket. Svenska Spels logotype, ”Vinnaren”,
utgör en integrerad del av produkternas ordbilder.
I Svenska Spels kvartalsvisa imageundersökning rankas
bolaget som nummer ett av spelbolagen i Sverige inom
området spelansvar.
Under 2009 har modervarumärket kommunicerat spelansvar ur ett flertal perspektiv: Åldersgränsen har lyfts fram,
likaså spelandet ur ett tidsperspektiv och budskapet Spela
lagom. På konceptet ”Tack för din insats” hyllas alla de
eldsjälar som möjliggör den svenska breddidrotten. På
supporterlaget.se har Svenska Spel lyft fram de goda
krafterna i svensk fotboll.

Reglerad marknadsföring
Svenska Spel följer på området gällande lagar och regulatoriska krav i bolagets tillstånd samt European Lotteries and
Toto Associations och Spelmarknadens Etiska Råds Etiska Riktlinjer (”SPERs Riktlinjer”), som utarbetats tillsammans med
branschorganisationer i såväl Sverige som Europa.

Produktvarumärkena
I ovan nämnda imagemätning får Svenska Spels spelformer
Triss, Stryktipset och Lotto de högsta positiva värdena.
Dessa spelformer är tillsammans med Oddset också de som
marknadsförs mest. Kampanjer som Triss ”Plötsligt händer

Miljarder till vinnarna
För de flesta är spelandet ett nöje, en liten extra spänning
och en stunds underhållande förströelse i vardagen. Ofta är
spel också något som man ägnar sig åt tillsammans med
andra, i en gemensam förhoppning om att en liten insats
ska ge mångdubbelt tillbaka. Varje vecka publiceras positiva
nyheter om Svenska Spel – och då handlar det oftast om
vinnarna.
Under 2009 betalade Svenska Spel (exklusive Casino
Cosmopol) ut vinster till ett värde av 12 269 924 391 kronor
(12 754 150 393). Av dessa uppgick 330 vinster (308) till en
miljon eller mer. Årets högsta vinst utföll i januari då en vinnare från Stockholm hade sju rätt på Joker och vann maximala 30 miljoner kronor. Sveriges hittills största kasinovinst,
18 159 970 kronor, utföll i juni 2009. Stryktipset noterade
också rekord då en tippare vann 10 miljoner kronor i samband
med jubileumskampanjen i oktober 2009.

>>
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Partnerskap med idrotten
Svenska Spel har i många års tid samarbetat med svensk
idrott. Sportspelen hämtar sina spelobjekt från de flesta
idrotter och bolaget är huvudsponsor för de största förbunden: Fotboll, ishockey, handboll, bandy och innebandy.
Riksidrottsförbundet (RF) får 500 miljoner kronor från
Svenska Spels överskott 2009 för den särskilda satsningen
Idrottslyftet.
I början av 2009 beslutade regeringen om en förbundsövergripande elitidrottssatsning. Genom Svenska Spels överskott öronmärktes 135 miljoner kronor till projektet som syftar
till att spetsa svensk elitidrott. RF valde att skjuta till ytterligare
6,8 miljoner kronor, 100 000 kronor per specialförbund, till
projektet. Det kunde RF göra genom att använda pengar ur
det samarbetsavtal man har med Svenska Spel och som gör
Svenska Spel till huvudsponsor för RF från och med 2009 och
tre år framåt. Avtalet, som tecknades i december 2008, är värt
totalt 60 miljoner kronor och merparten av pengarna är öronmärkta för breddidrotten.
RF:s vision är att skapa ”världens bästa idrott”. Det handlar
bland annat om värden som glädje, demokrati, allas rätt att
vara med och rent spel. Genom samarbetet mellan Svenska
Spel och RF kan både ledare och aktiva utbildas för att på så
sätt skapa opinion om sunda värderingar inom idrotten.
I samma anda startade Svenska Spel i oktober 2009 det så
kallade Supporterlaget, ett samarbete med de 16 allsvenska
fotbollsklubbarna för att förbättra supporterkulturen på fotbollsläktarna.
Svenska Spels Samhällspris är också ett sätt för bolaget att
främja de positiva krafterna inom svensk supporterkultur.
2009 års vinnare av Samhällspriset, Malmö FF, ﬁck 200 000
kronor. Sammanlagt delades 800 000 kronor ut till fjorton
fotbollsklubbar med samhällsprojekt.
Stöd till forskning
I flera år har Svenska Spel stöttat olika former av forskning
inom spelområdet, bland annat på Högskolan på Gotland
och genom forskarstipendier. Till exempel samarbetar
bolaget med Hjärnfonden sedan september 2008. I fem
år betalar Svenska Spel ut 5 miljoner kronor per år för att
Hjärnfonden ska bedriva viktig grundforskning om hjär-
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nans beroendesjukdomar. Syftet är att öka förståelsen för
hur beroendesjukdom uppstår och hur den ska kunna förebyggas och behandlas.
Färre och äldre kunder
Kampen om kunderna har hårdnat på spelmarknaden
samtidigt som det totala antalet kunder minskat de senaste
åren. 2005 spelade cirka 86 procent, idag är det cirka 80
procent (cirka 5 miljoner individer) enligt Svenska Spels
spelkartläggning 2009. Cirka 71 procent av den vuxna
befolkningen är idag kunder till Svenska Spel, en minskning
med 6 procentenheter på fem år. Att färre spelar rent generellt hindrar dock inte att enstaka spelformer och säljkanaler,
som svenskaspel.se och Casino Cosmopol, har fått fler
kunder.
Andelen som spelar på något spel varje vecka har minskat
från cirka 29 procent till cirka 25 de senaste fem åren. Generellt har snittåldern ökat. Andelen spelare med problem är i
stort oförändrad genom åren, 1–2 procent, men problemspelandet har dock ökat i yngre åldersgrupper.
Grunden i all kundvård är att säkerställa att kunderna mår
bra av de produkter och tjänster man tillhandahåller. Svenska
Spel måste göra sitt bästa för att förebygga problem som kan
uppstå av verksamheten och om möjligt hindra dem från att
uppkomma. Därutöver ska bolaget tillfredsställa kundernas
varierande behov av positiva spelupplevelser, roliga spelprodukter, produktutveckling, information, rikstäckande distribution och en trygg och säker hantering av spelen.
Ny marknadsorganisation
Det nya verksamhetsområdet Marknad har byggts upp
under 2009 med en ny marknadsdirektör som ingår i företagsledningen. I linje med uppdragets krav på kostnadseffektivitet införlivas sponsrings- och vissa PR-funktioner,
marknadsanalys och Spelkortet i verksamhetsområdet
Marknad för att optimera synergier mellan olika marknadsinsatser. Ambitionen är att få en ännu närmare koppling
mellan Svenska Spels modervarumärke och produktvarumärken för att på sikt skapa en sammanhållen marknadsföring, vilken tidigare varit uppdelad inom olika staber och
affärsområden.

Företagsgemensamt Spelkort
Spelkortet är en viktig del av Svenska Spels
varumärke. 2008 tog Svenska Spel fram ett
nytt kort med ﬂer tjänster och större framtidspotential. Under 2009 har det nya Spelkortet successivt ersatt det gamla. Genom
Spelkortet erbjuder Svenska Spel olika tjänster och förmåner:

• Tillgång till ”Mina sidor på svenskaspel.se”
där kunden bland annat kan se sina
avgjorda och pågående spel.
• Experttips på svenskaspel.se
• Rabatterbjudanden, nyhetsbrev med
mera.
• Tävlingar, till exempel Tips-SM.

• Automatisk vinstbevakning.
• ”Mina rättade spel” – kunden kan få sina
senaste avgjorda spel på ett kvitto oavsett om spelet skett på svenskaspel.se,
i en spelbutik eller via mobiltelefon.

Spelkortet är obligatoriskt för de cirka
400 000 kunderna på svenskaspel.se, som
därmed har tillgång till olika hjälpmedel för
att hålla spelandet under kontroll, till exempel verktyget Spelkoll som utnyttjas av cirka

Utveckling
antal spelkortsspelkortsUtveckling antal
registrerade kunder
registrerade kunder

Andel
Andel spelkortsregistrerad
spelkortsregistrerad
försäljning i butik
försäljning

Antal

%

1 200 000

60

900 000

45

600 000

30

300 000

15
05

06

07

08

09

40 000 spelare. Spelkortet är också obligatoriskt vid spel på singlar och dubblar på
Oddset. Cirka 20 procent av butikskunderna
använder Spelkortet, vilket motsvarar drygt
900 000 kunder. Totalt har cirka 1 264 000
kunder Spelkortet, en ökning med cirka 15
procent sedan 2008.
Svenska Spel har ambitionen att på sikt
kunna erbjuda ett Spelkort som täcker alla
Svenska Spels spelformer och alla distributionskanaler, där det är tekniskt möjligt och
där regelverket tillåter det. Idag kan man
inte använda Spelkortet vid köp av lotter i
butik, vid spel på Vegas eller på kasinona.
Spelkortet är gratis för kunderna. Spelkortet
är personligt och ansökan kan göras på
svenskaspel.se och hos ombuden, som får
provision vid nyregistrering. Man måste ha
fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige.

05

06

07

08

09
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Svenska Spels spelformer
Svenska Spel har ett brett utbud av spelformer. De delas in i olika spelkategorier:
Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspelet Vegas, kasinospel och poker
på svenskaspel.se.

D

e sammanlagda nettospelintäkterna 2009 uppgick till 9 905 miljoner kronor (9 804), en ökning
med cirka 1 procent i jämförelse med 2008.

Sportspel
Sportspelen utgörs av Oddset och de fotbollsbaserade
tipsformerna Stryktipset, Europatipset, Måltipset och Topptipset. De kan spelas via ombud i butik, på svenskaspel.se
och i viss mån via mobiltelefon.
Sportspelens nettospelintäkter 2009 ökade till 1 477
miljoner kronor (1 419), cirka 15 procent av Svenska Spels
totala nettospelintäkter.
Vadhållningsspelet Oddset är det populäraste sportspelet och visar en ökning på 8,7 procent sedan förra året,
vilket medför att nettospelintäkterna som Oddset uppvisar
år 2009 hör till de högsta någonsin. Oddset är ett paraplynamn för speltyperna Lången, Matchen, Bomben, Mixen
och nyheten Powerplay. Under året utvidgades programbladet för Oddset och ökade därmed valmöjligheterna för
spelarna. Lanseringen av Powerplay, som baserar sig på
ishockey, blev en omedelbar framgång. Livespel, där man
kan satsa direkt under matchens gång, har vuxit i popularitet.
De klassiska fotbollstipsen – med Stryktipset som Svenska
Spels 75-åriga flaggskepp – minskar på bekostnad av snabbare spel där man får resultatet mer omgående. Ett undantag är Topptipset som introducerades 2008 och som visar
en god tillväxt. I Stryktips-poolen ingår förutom svenska
spelare även spelare från Danmark och Island. Under 2010

26

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

kommer Svenska Spel att höja återbetalningen på Stryk tipset
från 46 till 65 procent.
Sportspelens utveckling är nära kopplad till intresset för
de idrotter som ligger till grund för spelobjekten, och inte
minst svenska framgångar och motgångar. Sportspelen är
mycket mer än en inkomstkälla för Svenska Spel. Anknytningen till idrott utgör en väsentlig del av hela bolagets
kultur och historia.
Nummerspel
Svenska Spels nummerspel är Lotto, Keno, Joker, Viking
Lotto samt internetspelen BingoLive och Pick’n’Click. De tre
förstnämnda kan spelas både i ombudens butiker och på
svenskaspel.se. Viking Lotto finns enbart i butik, medan
BingoLive och Pick’n’Click är förbehållna svenskaspel.se.
BingoLive fanns även i Svenska Spels sju bingohallar till den
1 juli 2009.
Nummerspelen är den största spelkategorin, med nettospelintäkter som 2009 ökade till 2 905 miljoner kronor
(2 815). De utgör cirka 29 procent av Svenska Spels totala
nettospelintäkter.
Lotto är giganten bland nummerspelen och Svenska
Spels till nettospelintäkter räknat tredje största enskilda
spelform, efter Vegas och Triss. Utvecklingen 2009 blev
positiv, en ökning på 8,3 procent, mycket tack vare det
stora intresset för jättepotten Drömvinsten (sju rätt på
Lotto plus minst två rätt på Joker på samma spelkvitto).
Marknads föringen av Lotto fick internationellt gehör då
European Lotteries prisbelönade två reklamfilmer.

Tilläggsspelet Joker finns på kupongerna för Lotto och
tipsen. De som spelar Lotto har störst intresse för Joker,
varför utvecklingen av Joker i stort följer Lottos upp- och
nedgångar. 2009 ökade Jokers nettospelintäkter med
4,8 procent.
Keno har under året utökats med snabbspelet KenoXpress på svenskaspel.se, med dragning direkt efter betald
insats. Keno är det näst största nummerspelet efter Lotto,
men visar under 2009 en liten minskning, –0,6 procent,
jämfört med 2008.
Viking Lotto är ett internationellt samarbete mellan
spelbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och
Estland. I Sverige är det ett litet spel med en vikande trend,
medan det går bättre i flera av de andra länderna.
Bingo är en spelform som i många år haft vikande
intresse i bingohallarna, men som har hittat en nisch på

internet, där det ingår i sortimentet på ett stort antal
utländska spelsajter och visar en kraftig tillväxt. Svenska
Spels särskilda internetspel, BingoLive och Pick’n’Click,
har dock minskat med 17,2 procent under 2009.
Lotterier
Svenska Spels lotterier är Triss (med varianterna DubbelTriss
och Jättetriss), Tia, Penning samt familjen Skrap-Spel bestående av Skrap-Pyramid, Skrap-Kryss och Skrap-Bingo. De
kan köpas var för sig eller i en färdig förpackning, Lottpaketet. Under rubriken ”övriga lotterier” återfinns tillfälliga
kampanjlotter av olika slag, ofta med kort varaktighet, till
exempel Minilotten och Lucky Star. Lotterna kan köpas via
ombud i butik och på svenskaspel.se. Triss och Tia kan köpas
även via föreningar och mobiltelefon. För Triss har Svenska
Spel dessutom en prenumerationstjänst.

>>

Stryktipset fyllde 75 år
och tipparna kan se fram emot 65 procent i återbetalning!
Bland Svenska Spels spelformer är det bara
Penninglotten som är äldre än Stryktipset.
Det 75-årsjubilerande ”Stryket” lever vidare
med en trogen kundkrets på 1 200 000
tippare om året.
Under jubileumskampanjen i oktober
2009 var en stryktippare i Malmö ensam om
13 rätt och ﬁck alla tiders största tipsvinst:
10 000 000 kronor.
• 1934 fanns Stryktipset med i Sveriges allra
första legala tipsomgång den 20–21 oktober, arrangerad av det då nybildade AB
Tipstjänst. Två tipskuponger trycktes, en
med svenska fotbollsmatcher och den

andra med engelska. Övriga tipsformer
1934 var Siﬀertipset (nedlagt 1980) och
Pooltipset (nedlagt 1962).
• På den ursprungliga kupongen skulle man
tippa hemmaseger, oavgjort eller bortaseger i 12 matcher. Insatsen per rad var 25
öre. Det fanns inget vinsttak, men det infördes ett år senare, på 75 000 kronor brutto.
• 1969 försvann ”tolvan”, då 13 matcher
infördes. Samma år hade svensk television
premiär på Tipsextra, ett program som
markant ökade intresset för tippandet.
• 1979 genomfördes den första större
reklamkampanjen för Stryktipset: Stora
Tippareda’n, då överskottet gick till
idrottsklubbar.

Prins Bertil
tippar 1979.

• 1995 försvann den manuella hanteringen
av kuponger, då modern onlineteknik tog
över tipsinlämningen.
• 2007 infördes Topptipset på kupongerna.
Stryktipparna anammade nyheten direkt
och Topptipset kan betraktas som lyckosamt.
• 2009 ﬁck Svenska Spel tillstånd att höja
återbetalningen på Stryktipset till 65
procent.
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Lotteriernas nettospelintäkter 2009 minskade något, till
1 939 miljoner kronor (1 963) och står för nära 20 procent
av Svenska Spels totala nettospelintäkter.
Den ojämförligt största lotten är Triss, både sett till nettospelintäkter, antal kunder, kännedom och popularitet.
Ingen annan spelform har en sådan acceptans; enligt
Svenska Spels spelkartläggning 2009 har 4,3 miljoner
svenskar köpt Triss under året. Under 2009 har nettospelintäkterna stannat på nästan exakt samma nivå som 2008.
Att produktkategorin lotterier minskar i stort har alltså
inte med Triss att göra, utan beror på att de andra lotterierna tappat mark. Framför allt Tia, som minskat med cirka
7 procent. För att motverka den negativa trenden lanserades Tia Kalasvinsten med månadsvinster, med Triss Månadsklöver som mönster, under 2009.
Vegas
Vegas är ett värdeautomatspel där man kan välja mellan ett
antal olika spel. Det är Sveriges till nettospelintäkter sett
största enskilda spelform. Spelen som erbjuds är i första
hand hjulspel med olika teman samt videopoker. Det spel
som spelats mest under året är Wild Life. Maxinsatsen vid
spel på Vegas är 5 kronor och högsta vinst är 500 kronor.
Vegas nettospelintäkter 2009 uppgick till 2 081 miljoner
kronor (2 011) och de motsvarar 21 procent av Svenska
Spels totala nettospelintäkter.
Eftersom automatspel anses vara en av de spelformer
som har högst risk att skapa spelproblem och spelberoende är Vegas omgärdat av extra många restriktioner och
krav. Till exempel marknadsförs spelet i mycket begränsad
skala. Innan spelet kan börja måste spelaren dessutom alltid
verifiera sin ålder.
Svenska Spel har monopol på värdeautomatspel i
Sverige. Vegas finns endast i utvalda restauranger som har
serveringstillstånd eller i bingohallar med bingotillstånd.
En spelplats får ha maximalt fem Vegas-automater utställda
och inkomsterna från dessa får inte dominera verksamheten.
Totala antalet automater som Svenska Spel kan ställa ut i
landet är begränsat till 7 500.
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Kasinospel
I Sverige finns fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö
och Sundsvall, som samtliga drivs av Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol AB. På kasinona finns bordsspel
(roulette-, tärnings- och kortspel) samt automatspel.
Kasinospelen hade 2009 nettospelintäkter på 1 198 miljoner kronor (1 224), och står därmed för cirka 12 procent av
Svenska Spels sammanlagda nettospelintäkter.
Nivån på spelansvaret och säkerheten på kasinona är hög.
Spel- och spelansvarsinformation finns väl synlig på olika
ställen inom lokalerna, bland annat på stora digitala väggskärmar. Personalen är utbildad i frågor kring spelproblem.
Kasinona marknadsför sig i relativt liten omfattning.
Satsningar görs på att uppmärksamma det gemensamma
kasinokonceptet av spel, restauranger och underhållning
i centrala, kulturhistoriska lokaler.
Svenska Spels kasinon och anordnarna av restaurangkasinon har ensamrätt på kasinospel i Sverige, men utlandsbaserade internetbolag tillhandahåller kasinospel på sina
sajter för svenska spelare.
Poker
Svenska Spel erbjuder pokerspel på svenskaspel.se och på
kasinona.
2009 års nettointäkter för poker på svenskaspel.se sjönk
till 305 miljoner kronor (372), vilka utgör cirka 3 procent av
Svenska Spels sammanlagda nettospelintäkter. Intäkterna
från poker på kasinona inkluderas i de totala nettospelintäkterna för kasinospel.
När poker startade på internet uppstod det som massmedierna döpte till ”pokerboomen”. Internetpokern blev
snabbt ett av de populäraste spelen hos de utlandsbaserade nätbolagen, och så även på svenskaspel.se. Sedan
dess har intresset för poker på internet stabiliserats.
På kasinona, däremot, ökar intresset för poker stadigt.
Casino Cosmopol arrangerar pokerturneringar och så
kallade cash-games.

Svenska Spels spelformer,
nettospelintäkter och försäljningskanaler
Nettospelintäkter
MSEK

2009

2008

Oddset

766

705

Stryktipset 1

383

394

Europatipset 1

131

139

Måltipset

120

121

Topptipset

77

60

Restauranger

Bingohallar

Kasinon

Butiksombud

Föreningar

Internet

Sportspel

Nummerspel
1 585

1 463

Keno och KenoXpress

627

631

Joker

478

456

45

46

154

186

16

33

Lotto

Viking Lotto
BingoLive och Pick ’n’ Click
på svenskaspel.se
BingoLive i bingohallar (t.o.m. 30/6 2009)
Lotterier

1 682

1 681

Tia

Triss

111

119

Skrap-Spel

110

111

Penninglotten

10

12

Övriga lotter

26

40

Vegas

2 081

2 011

Kasinospel

1 198

1 224

305

372

9 905

9 804

Värdeautomater

Poker
Poker på svenskaspel.se
Livepoker 2
Totalt
1. Inklusive Dubbelvinsten
2. Ingår i kasinospel
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Utveckling per affärsområde 2009
Under 2009 har Svenska Spels organisation utgjorts av fyra aﬀärsområden och fem
staber. Aﬀärsområdena är: Restaurangspel & Bingohallar, Kasino, Ombud och Internet.

Nettospelintäkter per affärsområde under 2009
Nettospelintäkter, MSEK

30

Förändring,
MSEK

Förändring,
%

2009

2008

AO Restaurangspel & Bingohallar

2 098

2 044

54

2,6

AO Kasino

1 198

1 224

–26

–2,1

AO Ombud

5 388

5 280

108

2,0

AO Internet

1 221

1 256

–35

–2,8

Svenska Spel totalt

9 905

9 804

101

1,0
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Affärsområde Restaurangspel & Bingohallar
Affärsområdet ansvarar för värdeautomaterna Vegas, som
finns utställda i 2 187 restauranger och bingohallar
(2 229) över landet, vilka har ingått affärspartnerskap med
Svenska Spel. Sammanlagt finns 6 576 värdeautomater
(6 818) utställda hos dessa affärspartners.
Försäljningsområde Bingohallar avvecklades efter det att
Svenska Spel den 1 juli 2009 avyttrat de sju BingoLive-hallar
som bolaget drivit sedan 2007. De flesta av landets bingohallar har Vegas-automater i sina lokaler.
AO Restaurangspel & Bingohallars nettospelintäkter 2009
på 2 098 miljoner kronor (2 044) motsvarar cirka 21 procent
(21) av Svenska Spels total på 9 905 miljoner kronor (9 804).
Affärsområdet marknadsför Vegas i mycket begränsad
omfattning och tar extra stort skyddshänsyn för att undvika
uppkomst av problemspelande. Affärsområdet utbildar
affärspartners i spelansvar och sprider också kunskap via
påminnande kampanjer, informationsmaterial och en särskild webbsida.
Åldersverifiering och ålderskontroller
För att spela på Vegas måste man ha fyllt 18 år. Installationen av en åldersverifiering på Vegas-automaterna startade
2008 och slutfördes i juni 2009. Det innebär att kunderna

Aﬀärsområde Restaurangspel & Bingohallar
Viktiga händelser 2009
• I juni 2009 hade åldersveriﬁering införts på samtliga Vegas
spelplatser.
• En investering på 1 450 nya Vegas-automater gjordes under året.
• Fem nya spel lanserades.
• Tester av nytt centralsystem har pågått under året.
• Fler provköp har genomförts och resultatet för dessa har
väsentligt förbättrats under året.
• Avtal tecknades med nytt driftsbolag om att överta driften
av samtliga BingoLive-hallar från den 1 juli 2009. Försäljningsområde Bingohallar avvecklades.

måste ange födelsedata innan de kan börja spela. Om spelaren är under 18 år kan spel inte inledas. Vid vinst finns
födelsenummer angivet på vinstkvittot, som uppvisas tillsammans med legitimation när vinst hämtas ut. Åldersverifieringen fick snabb acceptans hos såväl spelare som affärspartners.
Två olika typer av kontroller görs regelbundet hos Svenska
Spels affärspartners för att säkerställa att de har kontroll över
att minderåriga inte spelar på Vegas-automater. Den ena
typen av kontroll är provköp då en person mellan 18 och 20
år spelar på Vegas och då förväntas bli tillfrågad om legitimation av personalen. Den andra typen är spelplatskontroller,
som innebär att det görs en allmän översyn av hur det ser
ut på och i området runt spelplatsen, exempelvis om det
finns många unga i lokalen och om personalen ber dem
som spelar om legitimation.
Svenska Spel kontrollerar också eventuell förekomst av
illegala spelautomater hos sina affärspartners. I förekommande fall meddelas Lotteriinspektionen och affärspartnern
får en uppmaning att se till att automaterna avlägsnas. Om
så inte sker säger Svenska Spel upp partnerskapet. Arbetet
med att kontrollera att Svenska Spels affärspartners följer
reglerna för ålderskontroller pågår ständigt. Det sker i

>>

Ny organisation
Verksamhetsområde Vegas
Prioriteringar inför 2010
• Starta implementeringen av det nya centralsystemet för Vegas.
• Starta utveckling av spelansvarsverktyg som blir tillgängliga
via Spelkortet.
• Lansera sju nya spel 2010, varav ett har utvecklats av tredje
part och ett är av social karaktär för ökad gemenskap vid
spel på Vegas.
• Investera i 1 170 nya Vegas-automater.
• Starta utredning med målsättning att minska energiförbrukning för värdeautomater.
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kombination med ett brett kampanj-, utbildnings- och
informationsarbete riktat till såväl affärspartners och medarbetare som till spelare. Det breda opinions arbetet sker i
syfte att förändra attityder och arbetssätt.
Nytt centralsystem införs 2010
För att ge kunderna en större spelupplevelse och för att
fullfölja åldersverifieringen investerade Svenska Spel under
2009 i 1 450 nya Vegas-automater. Där utöver lanserade

affärsområdet fem nya spel. Ett nytt centralsystem testades
under 2009 för att införas 2010. Systemet kommer att innebära att affären blir mer flexibel vad gäller till exempel
införandet av spelansvarsverktyg, samt göra att arbetet
med nya spelreleaser blir smidigare. Det kommer även att
ge möjlighet att lansera spel från tredjepartsleverantörer,
vilket kommer att underlätta att nå affärens framtida mål,
att ge ett mer varierat spelutbud med mer sociala inslag.

Affärsområde Kasino
Casino Cosmopol AB är ett dotterbolag till AB Svenska Spel,
som driver fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Sundsvall. Nettospelintäkterna minskade 2009, till 1 198
miljoner kronor (1 224) och utgör cirka 12 procent (12) av
Svenska Spels totala nettospelintäkter.
Casino Cosmopol har en åldersgräns på 20 år. Kasinoanställda får inte spela på kasinona.
Under 2009 ökade besöken till de fyra kasinona till
1 212 224 stycken (1 189 800) fördelade på 422 173 i Stockholm, 348 572 i Göteborg, 249 970 i Malmö och 191 509 i
Sundsvall. Kasinot i Göteborg har utökat sin yta med cirka
400 kvadratmeter och i Stockholm har spelytan för spelautomater utvidgats.
Satsningar på utbildning, teknik och lokaler
Affärsområdets vision 2009 har varit 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 kasinoföretag i norra Europa.”
I linje med ambitionen om oöverträffat spelansvar och
ett värdskap i världsklass satsar affärsområde Kasino på ett
omfattande utbildningsprogram för personal och chefer
som pågått sedan 2005. Spelansvar är ett obligatoriskt
ämne för alla som jobbar på kasinona.
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Tekniken på kasinona är avancerad och genomgår kontinuerlig översyn. Ett system med vinstkvitton som ersatte
mynt- och sedelhanteringen infördes 2008. Under 2009
har säkerheten ytterligare förbättrats, bland annat har
kassorna delvis byggts om för att motverka rån. Under
2009 har ett omfattande arbete påbörjats för att skapa
nya system för registrering av gäster, penningtvätt och
incidenthantering.
2009 arrangerades European Dealer Championship på
kasinot i Malmö med deltagare från 19 länder inom
European Casino Association. Pokerrummen är så välbesökta att renoveringar och tillbyggen har gjorts vid flera
tillfällen. 2009 byggde kasinot i Göteborg ett nytt pokerrum.
Gemensamma kasinokoncept
Affärsområdet har under 2009 satsat allt mer på gemensamma koncept vad gäller underhållning, spel och restauration. Syftet är att finna stordriftsfördelar och dra nytta
av den samlade kunskapen inom kasinona för gästernas
bästa.
Casino Cosmopol delade 2009 ut ett kulturstipendium,
som ska bidra till en parallell utveckling av både konstnärskap och entreprenörskap. Stipendiet togs fram i samarbete
med Kultur och Näringsliv.

Aﬀärsområde Kasino
Viktiga händelser 2009
• Kasinoytan i Göteborg har utökats med ca 400 m2
för att ge utrymme åt ett nytt pokerrum, ﬂer spelautomater samt för att möjliggöra utveckling av
underhållningen.
• Större spelyta i Stockholm och där utökat med
22 spelautomater.
• Större satsning på gemensamma koncept för
underhållning, spel och restauration.
• Vidtagit ﬂera säkerhetshöjande åtgärder i syfte att
motverka rån och annan kriminalitet. Bland annat
har kassorna delvis byggts om.
• Fortsatt utvecklingen av spelansvarsarbetet bland
annat genom spelarpaneler.
• Förberett för utbyte av gästregistreringssystemet,
inklusive penningtvättsregister och incidenthanteringssystem.

Ny organisation
Verksamhetsområde Casino Cosmopol
Prioriteringar inför 2010
• Fortsätta fokusera på spelansvar mot prioriterade
grupper, skapa tydliga platser för information och
spelansvarshjälp samt utreda möjligheten till ytterligare
tekniska hjälpmedel.
• Satsa på Casino Cosmopols gemensamma kasinokoncept
vad gäller underhållning, spel och restauration.
• Implementera ett nytt, modernt gästregistreringssystem.
• Förenkla för kunderna, bland annat vid köp av pokerturneringsplatser, paketerbjudanden etc. via internet.
• Ytterligare förbättra tryggheten för gäster och personal.
Kasinot i Stockholm får en säkrare entré och ﬂera säkerhetshöjande åtgärder genomförs på de fyra kasinona.
I detta arbete ingår rånskyddsåtgärder.
• Vidareutveckla och bygga ut spelformen poker, som fortfarande har tillväxt, med ﬂer spelvariationer och ﬂer bord.
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Affärsområde Ombud
Affärsområde Ombud står för den största delen av Svenska
Spels nettospelintäkter. 2009 skedde en ökning till 5 388 miljoner kronor (5 280), cirka 55 procent (54) av Svenska Spels total.
2009 har affärsområdet bestått av tre försäljningsområden: Butik, Förening och Prenumeration. Avdelningen
Marknad har ansvarat för produktmarknadsföring och
produktutveckling.
Försäljningsområde Butik
Per den 31 december 2009 hade Svenska Spel 6 758
ombud (6 811) – butikskedjor, livsmedelsaffärer, varuhus,
spelbutiker, tobaksaffärer, bensinstationer med flera. De
står för 5 313 miljoner kronor i nettospelintäkter (5 234).
2 751 spelombud (2 801) har hela sortimentet av Svenska
Spels sportspel, nummerspel och lotterier medan 3 860
saluför enbart lotterier (3 855). I glesbygd och på mindre
orter finns 852 ombud (871), på vilka Svenska Spel ställer
lägre lönsamhetskrav.
Regelbundna provköp
Svenska Spel har – hittills med undantag av lotterierna – en
åldersgräns på 18 år vid köp av spel. Under 2009 välkomnade handeln beslutet att även lotterierna ska omfattas av
denna åldersgräns, som införs under 2010. Försäljningsområdet genomför regelbundet provköp för att kontrollera
hur ombuden följer regelverket för legitimationskontroller.
Provköpen innebär att en myndig person som ser yngre
ut – och vars legitimation ombuden ska kontrollera enligt
reglerna – gör kundbesök hos ombuden, spelar och noterar
om ombuden ber om legitimation. Andelen godkända
kontroller ligger nu på drygt 80 procent, varför Svenska
Spel under 2009 beslutade sig för att minska avstängningstiden från fyra veckor till två veckor. Avstängning drabbar
de ombud som misslyckas i två efterföljande kontroller,
vilket under 2009 blivit följden för 27 ombud (39) som
brustit i ålderskontrollen. Ytterligare 5 ombud (31) förlorade
sitt ombudskap hos Svenska Spel på grund av allvarliga
avtalsbrott, varav 2 stycken (25) på grund av att de hade
illegala spelautomater i lokalen.
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Svenska Spel – bästa leverantör
En ny försäljningskanal tillkom 2007, då Svenska Spel
började sälja Lotto och Joker i kassalinjen hos butikskedjan
Reitan Servicehandel i Sverige (Pressbyrån och 7-Eleven).
Det följdes upp av ett liknande samarbete med Ica. Målen
framöver är att fortsätta denna typ av samarbeten med
andra butikskedjor. Vid årsskiftet 2009/2010 fanns 147 kassaspelsombud (155).
Kedjesamarbetet med Svenska Spel belönades i februari
2009 då Reitan Servicehandel utsåg Svenska Spel till årets
bästa leverantör till Pressbyrån.
Utbildning och information
Svenska Spel samarbetar med ombud för att inreda butikerna på bästa sätt och med modern informationsteknik.
De digitala informationsskärmar som lanserades 2008 finns
numera installerade hos cirka 950 ombud (cirka 600). Budskapen och tekniken i butikerna förbättras kontinuerligt.
Försäljningsområde Butik har en särskild sektion för
utbildning av ombud. Dels satsar man på den så kallade
Ombudsskolan med utbildningslokal på kontoret i Sundbyberg. Där utbildas ombudens personal i spelansvar, spelformerna, terminalkunskap och allt annat som de måste veta
för att kunna ta emot och registrera spel i butikerna. Dels
har man vid behov öppna kurser i varierande ämnen på
olika orter i landet, dit ombuden anmäler sig. Under 2009
genomgick 336 personer Ombudsskolan och 2 085 deltog
i de övriga utbildningarna.
Ombuden har också tillgång till webbsidan svenskaspel.
se/ombud, där de via internet får utbildningar, information,
kampanjnyheter, egna redskap etc. Därutöver skickar försäljningsområdet ut informationsbladet Spelveckan varje
vecka per post till spelombuden och tidningen Spelnytt en
gång i månaden till samtliga ombud.
Svenska Spel har en egen spelbutik, som heter Labbet,
i anslutning till kontoret på Sturegatan i Sundbyberg. Vid
sidan om butiks- och kaféverksamheten är Labbet en testmiljö där bolaget testar idéer, nya spel och har en direkt
dialog med spelkunderna och representanter för ombuden.
Bland annat har försäljningsområde Butik regelbundna

workshops med den så kallade Ombudspanelen i Labbets
lokaler.
Försäljningsområde Förening
Det tre år gamla försäljningsområdet Förening har under
2009 nettospelintäkter på 51 miljoner kronor (37). Den 31
december 2009 uppgick antalet föreningar som säljer
Svenska Spels lotter till 3 346 stycken (2 401).
Genom att utveckla, sälja och marknadsföra en attraktiv
spelportfölj ska Svenska Spel skapa en bred acceptans inom
föreningslivet för försäljningsområde Förening och dess
distributionssätt. Det ska finnas enkla och smidiga verktyg
för föreningarnas spel-, lotteri- och prenumerationshantering. Svenska Spel erbjuder också stöd och rådgivning till
föreningarna för att förbättra deras möjligheter till ökade
intäkter, större engagemang och kunskaper inom området
spelansvar.
Arenaspel etableras
Våren 2008 startades arenaspel på två ishockeyarenor som
en testverksamhet. Sedan den allsvenska premiären
i april 2009 erbjuder FO Förening kunderna spelmöjlighet
även på fotbollsarenor. Etableringarna har ett långsiktigt
syfte och är gjorda tillsammans med ÖSK i Örebro och
Elfsborg i Borås. Ett av förhållningssätten i projektet är
”Tillsammans med klubbarna”. Under hösten 2009 har
arenaspel etablerats med framgång även på sex ishockeyarenor i Elitserien: HV71, Färjestad, MODO Hockey, Brynäs,
Linköpings HC och Skellefteå AIK. En fortsatt etablering
på ytterligare fotbolls- och hockeyarenor planeras under
2010.
Åldersgräns påverkar samarbetet
För den som säljer Svenska Spels produkter kommer
Svenska Spel att rekommendera en åldersgräns på 18 år
som införs 2010. Detta kommer att påverka föreningarnas
möjligheter att sälja Svenska Spels lotter på traditionellt
sätt, då utmaningen är stor att klara av att kontrollera en
åldersgräns när försäljning inte sker på fasta försäljningsställen. Samtidigt ser vi att intresset för lottförsäljning
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minskar inom föreningslivet och det finns önskemål om att
hitta nya vägar. Ett bra alternativ är att erbjuda föreningarna
Svenska Spels nätpartner tjänst eller möjligheten att sälja
prenumerationer. Nya produkter och tjänster kommer även
fortsättningsvis att utvecklas i samspel med föreningslivet.
Försäljningsområde Prenumeration
Prenumeration är en relativt ny service som Svenska Spel
erbjuder sina kunder. 2009 uppgick nettospelintäkterna till
24 miljoner kronor (9). Svenska Spel har idag cirka 80 000
prenumeranter (cirka 50 000). I dagsläget kan man prenumerera på Triss och Lotto med Joker. Kunderna kan beställa
prenumeration via Svenska Spels ombud, föreningar och på
svenskaspel.se.
Avdelning Marknad
Två nyheter på Oddset har lanserats i butikerna under 2009;
programbladet för Oddset utökades med upp till 50 procent
fler spelobjekt samt den nya speltypen Oddset Powerplay,

Aﬀärsområde Ombud
Viktiga händelser 2009
• Fortsatt arbete med utbildning av ombud i spelansvar och
kontroll av att de följer kraven på ålderskontroll.
• Introduktion av arenaspel, så att publiken på fotbolls- och
ishockeyarenor kan spela i direkt anslutning till matcherna.
• Föreningar började sälja vanliga Triss.
• Oddset Powerplay introducerades med spelobjekt från
ishockeyn.
• Lansering av ett betydligt större utbud av spelobjekt i programbladet för Oddset.
• Särskild kampanj för Stryktipset i samband med 75-årsjubiléet.
• Arbete med införlivningen av aﬀ ärsområdets olika delar i den
nya processorienterade organisationen.
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en vadhållning på ishockeymatcher, som vann direkt gehör
hos sportspelarna.
Stryktipset fyllde 75 år och manifesterades med en stor
kampanj i TV, tidningar, på svenskaspel.se, butikerna och
på fotbollsarenorna.
Lottos budskap om Drömvinsten – som under året växte
till en kommunicerad pott på cirka 191 miljoner kronor
– har under 2009 fått ett sådant genomslag att det ligger
bakom större delen av ökningen för spelkategorin nummerspel. Under året har även nya reklamfilmer producerats
på konceptet ”Vad drömmer du om?”, och några av dem
prisbelönades av den europeiska branschorganisationen
European Lotteries.
Triss som gåva är ett budskap som haft god genomslagskraft genom åren. 2009 års Fars Dag-kampanj gav det bästa
resultatet någonsin. För övrigt medför den traditionella ”Ge
Triss i julklapp”-kampanjen årets högsta veckointäkter. 2010,
då aﬀärsområdena avvecklas kommer avdelningen Marknad
att införlivas i det nya verksamhetsområdet Marknad.

Ny organisation
Verksamhetsområde Försäljning
Prioriteringar inför 2010
• Säkerställa tillit och förtroende från spelare och aﬀ ärspartners
genom att ta det bästa spel- och helhetsansvaret på spelmarknaden.
• Tillämpa och realisera en väl fungerande kund- och kanalstrategi och driva säljarbetet i linje med gott spelansvar och
sunda intäkter.
• Öka spelvärdet och lojaliteten hos våra prioriterade kundgrupper.
• Säkerställa en lyckad implementering av 18-års köpgräns på
lotter samt lansering av 65 procent återbetalning på Stryktipset.
• Förbättra och bredda distributionen genom att till exempel
utveckla livespelet, arenaspelet och spel via mobil.
• Bygga ledarskap, kultur, arbetssätt och kompetens som leder
till motiverade medarbetare för vilka arbetsglädje, omtanke
och delaktighet är en självklarhet.

Affärsområde Internet
Svenska Spel beräknar att 2009 års nettospelintäkter på
internet från den svenska marknaden uppgår till cirka
4 180 miljoner kronor (cirka 4 010), en ökning med 4,2
procent jämfört med utfallet för 2008. På internet har
svenskaspel.se en marknadsandel på cirka 29 procent (31).
För AO Internet har nettospelintäkterna minskat, till
1 221 miljoner kronor (1 256) och utgör cirka 12 procent av
Svenska Spels totala nettospelintäkter (13). Främsta anledningen är att många spelare minskade sina insatser efter att
det 2008 blev obligatoriskt att göra en veckobudget vid
överföring av pengar till spelkontot.
Fler spelare, lägre snittinsats
På den kända spelmarknaden i stort har spelarbasen minskat och insats erna ökat de senaste åren. På svenskaspel.se
har det varit tvärtom under 2009, då andelen spelare på
svenskaspel.se har ökat, medan snittinsatsen minskat. Med
tanke på att svenskaspel.se har till uppgift att kanalisera
spelare från utländska spelsajter till sin säkrare och mera
ansvarsfulla spelmiljö är det en positiv utveckling.
Ny design och nya KenoXpress
Under 2009 har säkerheten i inloggning till spelkontot
på svenskaspel.se förstärkts. 2008 fick spelbutiken en ny
design, som kompletterats 2009 med nydesignade arenor
för lotter, Lotto och Keno.
Svenskaspel.se lanserade under året en ny Keno-variant,
KenoXpress. Den populäraste enskilda spelformen på
svenskaspel.se är fortfarande poker som trots en minskning
jämfört med 2008 har nettospelintäkter på 305 miljoner
kronor (372). Sportspelarna uppskattar servicen i form av
direktsända sportevenemang, livespel och förhands- och
experttips på webb-TV:n. Svenskaspel.se har på senare tid
infört verktyg för dem som vill chatta och kommunicera
med andra spelare och med Svenska Spels chattvärdar
inom AO Internet.

Aﬀärsområde Internet
Viktiga händelser 2009
• Antalet kunder har ökat, vilket ligger i linje med ambitionen
att kanalisera spelandet på internet till den säkrare miljön på
svenskaspel.se.
• Snittinsatsen på svenskaspel.se har minskat, vilket ligger
i linje med kraven på spelansvar.
• KenoXpress lanserades.
• En ny lottarena infördes i början av juni.
• Lotto och Keno ﬁck en ny, bättre design.
• Aﬀ ärsområdet har eﬀektiviserats genom en ny utvecklingsmetod,
nya arbetssätt och en ny designprocess.
• Arbetat med införlivningen av aﬀ ärsområdets olika delar
i den nya processorienterade organisationen.
Prioriteringar för 2010, se verksamhetsområde Försäljning sidan 36.
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE / UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE 2009

Fakta om Svenska Spels affärsområden
Nettospelintäkter
per aﬀärsområde 2009

Affärsområde Restaurangspel & Bingohallar
Affärsområde Restaurangspel

Aﬀärsområde Ombud, 55 %

Nettospelintäkter1

Aﬀärsområde Restaurangspel
& Bingohallar, 21 %

MSEK

Aﬀärsområde Internet, 12 %

Vegas i bingohallar

Aﬀärsområde Kasino, 12 %

Förändring

2009

2008

MSEK

%

1 826

1 750

76

4,3

241

233

8

3,4

Nettospelintäkter totalt

2 067

1 983

84

4,2

Bruttospelintäkter totalt

7 421

7 287

134

1,8

Vegas i restauranger

1. Exkl. Vegas i BingoLive-hallar som redovisas under försäljningsområde Bingohallar.

Affärspartners
Nettospelintäkter
Restaurangspel &
Bingohallar 2005–2009

Aﬀärspartners, antal

2009

2008

Restauranger

2 097

2 135

Vegas i restauranger

6 235

6 430

90

872

341

3532

MSEK

Bingohallar

2 500

Vegas i bingohallar

2 000

2. Exkl. Svenska Spels BingoLive-hallar, som redovisas under försäljningsområde
Bingohallar.

1 500

Försäljningsområde Bingohallar3
Nettospelintäkter

1 000

MSEK
500
05

06

07

08

09

Nettospelintäkter
Kasino 2005–2009

Förändring

2009

2008

MSEK

%

BingoLive

16

33

–17

–51,5

Vegas

15

28

–13

–46,4

Nettospelintäkter totalt

31

61

–30

–49,2

Bruttospelintäkter totalt

–98

–50,3

97

195

Antal BingoLive-hallar

0

7

Antal Vegas i BingoLive-hallar

0
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3. Från den 1/7 2009 övertog ett nytt driftsbolag samtliga BingoLive-hallar,
varefter försäljningsområde Bingohallar avvecklades.

MSEK
1 250

Affärsområde Kasino
1 000

Nettospelintäkter
MSEK

2009

2008

Förändring
MSEK

%

750

Sundsvall

98

–3

–3,1

268

–16

–6,0

354

363

–9

–2,5

497

495

2

0,4

1 224

–26

–2,1

Malmö
Göteborg

250

Stockholm

1 198

05

38

95
252

500

06
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07

08

09

Nettospelintäkter totalt

Affärsområde Ombud
Försäljningsområde Förening

Försäljningsområde Butik
Nettospelintäkter
MSEK

Förändring

Nettospelintäkter

2009

2008

MSEK

%

Stryktipset

298

313

–15

–4,8

Europatipset

MSEK

Triss m.ﬂ. lotterier

Förändring

2009

2008

MSEK

%

51

37

14

37,8

102

108

–6

–5,6

Oddset, Lotto med Joker

0

—

Dubbelvinsten

10

11

–1

–9,1

Nettospelintäkter totalt

51

37

14

37,8

Topptipset

64

50

14

28,0

Bruttospelintäkter totalt

95

65

30

46,2

Måltipset

105

108

–3

–2,8

Föreningar, antal

3 346

2 401

9,4

626

572

54

1 340

1 255

85

6,8

45

46

–1

–2,2

Joker

397

385

12

3,1

Keno

575

586

–11

–1,9

10

12

–2

–16,7

MSEK

MSEK

–2,1

6 000

1 250

4 800

1 000

3 600

750

2 400

500

1 200

250

Oddset
Lotto
Viking Lotto

Penninglotten
Triss

1 527

1 558

–31

Skrap-Spel

92

92

0

0,0

Tia

96

100

–4

–4,0

Övriga lotterier

26

38

–12

–31,6

Nettospelintäkter totalt

5 313

5 234

79

1,5

Bruttospelintäkter totalt

10 958

11 214

–256

–2,3

Nettospelintäkter
Internet 2005–2009

Nettospelintäkter
Ombud 2005–2009

05

06

07

08

09

05

06

07

08

09

Ombud
Ombud, antal

2009

2008

Spelombud

1 899

1 930

Enda spelombudet på mindre ort

612

617

Spelombud glesbygd

240

254

Spelombud totalt

2 751

2 801

Lottombud totalt

3 860

3 855

147

155

6 758

6 811

Kassaspelsombud totalt
Ombud totalt

Försäljningsområde Prenumeration
Nettospelintäkter
MSEK

Affärsområde Internet
Nettospelintäkter
MSEK

2008

MSEK

%

Stryktipset

76

71

5

7,0

Europatipset

25

27

–2

–7,4

3

3

0

0,0

13

10

3

30,0

Dubbelvinsten
Topptipset

14

13

1

7,7

Oddset

Måltipset

140

132

8

6,1

Lotto

244

207

37

17,9

Joker

82

71

11

15,5

Keno och KenoXpress

52

46

6

13,0

154

186

–32

–17,2

BingoLive och Pick ’n’ Click

Förändring

2009

2008

MSEK

%

Triss m.ﬂ. lotterier

24

9

15

161,7

Lotto med Joker

0

—

Nettospelintäkter totalt

24

9

15

161,7

Bruttospelintäkter totalt

47

18

29

161,4

Förändring

2009

Triss

82

79

3

3,8

Skrap-Spel

16

19

–3

–15,8

Tia

15

19

–4

–21,1

0

1

–1

Övriga lotter

305

372

–67

–18,0

Nettospelintäkter totalt*

Poker

1 221

1 256

–35

–2,8

Bruttospelintäkter totalt

2 359

2 556

–197

–7,7

*varav prenumerationslotter 5 (1)
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE / RISKER OCH RISKHANTERING

Risker och riskhantering
Att arbeta med riskhantering innebär att vi kan förebygga och
stå förberedda för vad som kan hända inom vår verksamhet.

A

rbetet med riskhantering stärker förmågan att
nå våra mål, höjer riskmedvetenheten inom
organisationen och medför förbättrade kontroller
och effektivare allokering av resurser vid riskbehandling. Det går inte att eliminera samtliga risker, men
en väl fungerande riskhantering möjliggör att risker hanteras
och identifieras inom företaget.
Alla aktiviteter involverar risk. Organisationen hanterar
risk genom att identifiera, analysera och bedöma huruvida
vi accepterar risken eller om specifika åtgärder är önskvärda.
Riskhantering är applicerbart på hela verksamheten, inom
alla nivåer och områden såväl som för specifika funktioner,
projekt eller aktiviteter. Styrelsen har det yttersta ansvaret
för bolagets internkontroll och riskhantering.

Identifiering av viktiga risker
Svenska Spel har valt att relatera sina största risker till våra
fyra övergripande målområden: Kund, ansvar, lönsamhet
och medarbetare. En risk kan påverka ett eller flera mål.
Förändringar i spelbeteendet mot snabbare spel och
högre återbetalningsprocent till vinnarna är en påtaglig risk
som rör kund. Då konkurrenterna idag, genom generösare
speltillstånd än vad Svenska Spel har erhållit, har möjlighet
att erbjuda kunden andra spelupplevelser och bonuserbjudanden kan detta leda till att våra konkurrenter bättre
möter upp kundernas behov och att vi därmed förlorar
kunder. Övriga risker inom denna kategori kan vara hur
Svenska Spel påverkas av att marknaden tillförs nya produkter, tjänster, prissättningsmodeller, säljlogik etc. Resultatet
kan bli att Svenska Spel inte är kundens första val.
Bland risker som relaterar till ansvar är en central risk att vi
inte klarar av balansen mellan ansvar och vinst, vilket gör att
vi inte uppfyller vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Organi-
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sationen är väl medveten om denna balans och arbetar
aktivt med att upprätthålla den, exempelvis genom att fortsatt utveckla spelansvarsverktyg och effektiva kontroller.
Exempel på andra risker inom detta område är att vi misslyckas med att förhindra interna eller externa bedrägerier.
Bland risker inom lönsamhet är det framför allt en eventuell ny reglering av spelmarknaden, alternativt införande
av ytterligare restriktioner som skulle kunna påverka och
leda till att verksamheten måste drivas med nya förutsättningar. Konkurrensen på spelmarknaden har ökat kraftigt
de senaste åren och förväntas öka ytterligare. Utländska
internetaktörer har etablerat sig i Sverige, och spel på internet omsätter betydande summor.
Ytterligare en risk inom lönsamhet är de finansiella riskerna. Dessa bedöms generellt sett ligga på en låg nivå.
Koncernen Svenska Spel är självfinansierad främst beroende
på att kassaflöden med god marginal täcker behovet av
investeringar och verksamhetens driftkostnader. Koncernen
har inga räntebärande skulder. Hanteringen av de finansiella
riskerna i koncernen regleras av fastställd finanspolicy och
kreditpolicy. Hanteringen av dessa risker inom koncernen är
centraliserad till stab 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
kassaflöde från den löpande verksamheten i begränsad
omfattning är beroende av förändringar i marknadsräntor.
Uppkommande överskott av likvida medel lånas kvartalsvis
ut till Riksgäldskontoret enligt ägarens anvisningar.

Riskerna för kreditförluster bedöms som begränsade
eftersom spel inte får ske på kredit, vilket innebär att koncernens intäkter uteslutande utgörs av kontanttransaktioner.
En löpande prövning sker även av Svenska Spels ombud,
restauranger och föreningar för att tidigt i processen upptäcka om någon samarbetspartner inte kan uppfylla sina
ekonomiska åtaganden.
Koncernen placerar överskottslikviditet hos sin huvudbankförbindelse på konto med speciella räntevillkor i
avvaktan på att överskottslikviditet kvartalsvis lånas ut till
Riksgäldskontoret.
Likviditetsrisken har historiskt varit låg och koncernen
bygger varje år upp betydande belopp av likvida medel
och fritt eget kapital vilket i sin helhet från och med 2010
årligen delas ut till ägaren staten och Riksidrottsförbundet.
Den kassaflödesanalys som framgår av räkenskaperna för
2009 ger en god uppfattning om det förväntade kassaflödet för 2010.
Ytterligare och mera detaljerad information ﬁnns att läsa
i not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper på sidan 53.
Till målet medarbetare är det framför allt riskscenariot
att medarbetare blir allvarligt skadad som kan lyftas fram.
I kasinoverksamheten finns utsatta miljöer och exempelvis
kan ett rån eller andra våldshandlingar resultera i att medarbetare allvarligt skadas.

Riskhanteringsprocess
Omfattning och
sammanhang
Riskbedömning

Riskanalys

3JTLWÊSEFSJOH

Uppföljning och granskning

,PNNVOJLBUJPO

Riskidentifiering

Riskbehandling

Riskhanteringsprocessen innebär att identiﬁera, analysera och
värdera risken, för att sedan vid behov utforma eventuella
riskbehandlingsplaner. Genom hela processen kommuniceras
resultatet med aktuella intressenter och resultatet av de olika
stegen följs upp och granskas kontinuerligt för att hålla riskhanteringsprocessen levande och följsam mot interna eller externa
förändringar. Dessutom bör riskbehandlingsplaner följas upp
och granskas för att säkerställa att de är eﬀektiva.

Hållbar utveckling
Svenska Spel publicerar för tredje året en Hållbarhetsredovisning enligt principerna
för GRI (Global Reporting Initiative). Syftet med redovisningen är att ge en balanserad
bild av Svenska Spels insatser avseende hållbar utveckling.
Rapportering sker en gång per år som en del av årsredovisningen, se sidan 77. Redovisningen av Svenska Spels ansvarsarbete sker även i den samhällsrapport som Svenska Spels
ägare Finansdepartementet begär in en gång per år.
Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete
inom fokusområdena:

•
•
•
•
•

Ekonomiskt ansvar
Aﬀärsetik och säkerhet
Socialt ansvar
Ansvar för medarbetarna
Ansvar för miljön
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE / STYRELSEARBETET UNDER 2009

Svenska Spels prestation i relation till dess aﬀärsmässiga
betydelse inom fokusområdena socialt ansvar, aﬀärsetik samt
miljö har utvärderats i förhållande till företagets nyckelintressenter. Ambitionen är att Svenska Spels prioriteringar av samhällsansvar ska stämma överens med de externa intressenternas behov och förväntningar.
Urval av hållbarhetsdata för redovisningen av GRI-index har
i ett första skede gjorts i ett antal workshops där berörda

nyckelpersoner har medverkat. Data har sedan inhämtats från
koncernstaber och aﬀärsområden. Controlling ansvarar för
insamling och kvalitetssäkring.
Redovisningen omfattar kalenderåret 2009 och omfattar
moderbolag och dotterbolag. Senaste rapporten (Hållbarhetsredovisning 2008) utkom i april 2009.

Styrelsearbetet under 2009
Svenska Spels styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter. Därutöver ﬁnns två ordinarie arbetstagarrepresentanter samt två
suppleanter till dessa. Företagets chefsjurist är styrelsens sekreterare.

V

erkställande direktören ingår inte i styrelsen
men är föredragande vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen ansvarar för bolagets och koncernens organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande och minst en gång per
kvartal följa bolagets och koncernens 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 koncernen.
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
tillsyn av rutinerna för redovisning, finansiell rapportering,
riskhantering och intern kontroll hos AB Svenska Spel och
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dess dotterbolag. Företagets självbedömning av den
interna kontrollen rapporteras till revisionsutskottet.
Ersättningsutskottet handlägger och bereder frågor
avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen.
Såväl ersättningsutskott som revisionsutskott rapporterar
till styrelsen.
Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöver det
konstituerande mötet normalt hålla fyra möten per år.
Arbetsordningen anger vilka ärenden som ska behandlas
vid varje möte.
Under verksamhetsåret 2009 har styrelsen haft tolv
protokollförda sammanträden.
Huvudfrågor 2009 har varit:
• Bokslutskommuniké och pressmeddelande
• Bolags- och ägarfrågor
• Årsredovisning, revisionsrapport

• Förordnande av VD
• Delårsrapporter och pressmeddelande för
respektive kvartal
• Investeringsärenden, större avtals- och
tillstånds ansökningar
• Ägarens ändrade uppdrag och bolagsfrågor
• Spelutredningen
• Strategisk plan för verksamheten och Svenska Spels
styrmodell
• Spelansvarsåtgärder
• Förändringsarbetet inom Svenska Spel och omorganisation

Styrelsens sammansättning 2009
A. Huvud- B. Ersättnings- C. Revisionsstyrelse
utskott
utskott

Av årsstämman valda ledamöter
Margareta Winberg

Ordförande

Stefan Borg

Ledamot

Björn Fries

Ledamot

Eva-Britt Gustafsson

Ledamot

Lena Jönsson

Ledamot

Lena Borgström Melinder

Ledamot

Lars Otterbeck

Ledamot

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot

Arbetstagarrepresentanter1

Ingen valberedning finns inom Svenska Spel. Processen
med tillsättande och entledigande av styrelseledamöter
hanteras av ägaren. Styrelsens sammansättning framgår av
kolumnen till höger och ytterligare presentation av ledamöterna finns i Bolagsstyrningsrapporten på sidan 115.

Anders Andersson

Ledamot

Martina Ravn2

Ledamot

Roland Norbäck3

Suppleant

Peter Cernvall3

Suppleant

Sabina Augustsson4

Suppleant

Elin Mårtensson4

Ledamot

Bertil Sandström4

Ledamot

Håkan Bergström5

Ersättning till ledande befattningshavare
Nya riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare
beslutades senast av en extra bolagsstämma den 14 september 2009. Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten på sidan 115.
Information om berörd krets och bolagets process för att
hantera ersättning till ledande befattningshavare framgår av
not 5 sidan 59.

Britta Höglund6

Ledamot
Suppleant

1. De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationerna är anställda inom koncernen och därmed inte oberoende i förhållande till
bolaget.
2. Suppleant 2008, ledamot sedan årsstämman den 15 april 2009.
3. Suppleant sedan årsstämman den 15 april 2009.
4. Lämnade styrelsen vid årsstämman den 15 april 2009.
5. Invald vid årsstämman den 15 april 2009. Lämnade styrelsen den 14 september 2009.
6. Lämnade styrelsen den 14 september 2009.

Förslag till vinstdisposition
Av Svenska Spels bolagsordning framgår att koncernens
till utdelning tillgängliga medel ska disponeras på sätt som
regeringen föreskriver och inget belopp får utdelas till
aktieägaren. Disponeringen av till utdelning tillgängliga
medel grundar sig på budgetpropositionen 2009/10.
Regeringen har den 18 november 2009 beslutat godkänna regeringens budgetproposition 2010 (prop.

2009/10:01) vilket bland annat innebär att riksdagen godkänt att regeringen på Svenska Spels årsstämma 2010 verkar för ett beslut om stöd till idrotten i form av ett bidrag på
500 miljoner kronor till den särskilda satsningen Idrottslyftet samt ett bidrag som motsvarar 1/26-del av bolagets
överskott 2009 från Penninglotten avsett för konst, teater
och andra kulturella ändamål.

>>
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE / STYRELSEARBETET / VINSTDISPOSITION

I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till
4 982 725 835 kronor, varav 4 969 624 221 kronor utgör
årets resultat och 13 101 614 kronor utgörs av balanserade
vinstmedel.
Utbetalningarna ska ske tidigast efter det att protokollet
från årsstämman justerats och senast den 30 juni 2010
avseende utbetalningen till staten. Utbetalning till övriga
sker efter rekvisition.
Fritt eget kapital i moderbolaget
SEK

Balanserade vinstmedel

13 101 614

Årets resultat

4 969 624 221

Summa

4 982 725 835

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

Till RF utbetalas

Prop

Till staten utbetalas

2009/10

17

141 000

2009/10

17

4 476 642 000

Balanseras i ny räkning
Summa

Utgiftsområde

500 000 000

Till kulturändamål utbetalas

5 942 835
4 982 725 835

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition
Styrelsens för AB Svenska Spel yttrande enligt 18 kapitlet 4 §
aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av styrelsens förslag till vinstdisposition inför bolagets årsstämma den 20 april
2010. Styrelsen har föreslagit att AB Svenska Spels till utdelning
tillgängliga vinstmedel för räkenskapsåret 2009 ska 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 5 942 835 kronor och ett totalt eget kapital på 6 182 835
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.
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Moderbolagets och koncernens soliditet och likviditet
kommer 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
föreslagna 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
vinstdispositionen 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 koncernens konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
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Händelser efter
balansdagen
En ny organisation som består av sex verksamhetsområden
och fyra staber träder i kraft den 1 januari 2010. Syftet med
en förändrad organisation är bland annat att skapa förutsättningar för bolaget att arbeta mer processorienterat och
att alla medarbetare med tydligare roller och ansvar förstår
hur den egna arbetsinsatsen bidrar till nöjda kunder.
Den 16 februari 2010 beslutade Regeringsrätten att inte
meddela Svenska Spel prövningstillstånd i ett överprövningsmål om oﬀentlig upphandling. Beslutet innebär i praktiken att
den överprövade upphandlingen måste göras om med tilllämpning av lagen (2007:1091) om oﬀentlig upphandling och
att bolaget anpassar sin verksamhet till de oﬀentliga upphandlingsreglerna.
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EKONOMISK REDOVISNING

Rapport över totalresultat, koncern
1 januari–31 december
MSEK

Not

2009

2008

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

2, 3

8 096

8 071

15

11

5
6, 24
9, 10

–971
–1 890
–329
4 921

–924
–1 853
–320
4 985

7
7

137
–81
56

290
–167
123

4 977
0

5 108
0

4 977

5 108

—

—

SUMMA TOTALRESULTAT

4 977

5 108

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

4 977

5 108

2 000
2 488

2 000
2 554

Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränte- och övriga finansiella intäkter
Ränte- och övriga finansiella kostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt

8

ÅRETS RESULTAT
Övriga totalresultat

Resultat per aktie
Genomsnittligt antal aktier i tusental
Resultat per aktie, före och efter utspädning, TSEK
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Balansräkning, koncern
MSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Avräkning Riksgälden
Förutbetalda kostnader
Kortfristiga placeringar
Likvida medel

Not

2009-12-31

2008-12-31

4, 9
10
11, 12

247
1 126
1 469
2 842

259
1 193
1 354
2 807

12, 13
11, 12, 26
14
11, 12
11, 12, 15

346
1 300
108
953
2 451

428
1 200
116
1 175
2 187

5 157
8 000

5 105
7 912

0
0
4 977
4 977

0
0
5 108
5 108

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolaget
Aktiekapital
Reserver
Balanserad vinst
Summa eget kapital

16

Långfristiga skulder
Obetalda vinster
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

12, 18, 22
12, 19, 22

1 233
44
1 277

1 194
56
1 250

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Obetalda vinster
Förutbetalda intäkter
Regleringsfonder
Fonderade vinster
Summa kortfristiga skulder

12, 20, 22
12, 18, 22
23
12, 21, 22
12, 21, 22

580
458
133
160
415
1 746

555
592
114
101
192
1 554

3 023
8 000

2 804
7 912

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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EKONOMISK REDOVISNING

Kassaflödesanalys, koncern
1 januari–31 december
MSEK

Not

2009

2008

4 977

5 108

329
35
–1
–34
—

320
–4
–1
6
—

5 306

5 429

Kassaflöde från förändring av
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar
Förändring av övriga omsättningstillgångar

81
130

–2
–749

Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder
Förändring av övriga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

21
198
5 737

–90
174
4 762

–35
–256
–81
7
–365

–65
–419
–224
10
–699

–5 108
–5 108

–5 247
–5 247

264
2 187
2 451

–1 184
3 371
2 187

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och
materiella anläggningstillgångar
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Förändring av pensionsskuld
Övriga justeringar
Aktuell skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

9, 10
19

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

9
10
12

Finansieringsverksamheten
Utbetalning av föregående års resultat
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

15
15

Förändringar i eget kapital, koncern
MSEK

Ingående balans per 1 januari 2008
Totalresultat
Årets resultat

Not

Aktiekapital

Reserver

Balanserad
vinst

Summa eget kapital
hänförligt till moderbolagets aktieägare

16

0,2

0

5 247

5 248

5 108

5 108

—
5 108

—
5 108

–5 247
–5 247

–5 247
–5 247

5 108

5 108

4 977
—
4 977

4 977
—
4 977

–5 108
–5 108
4 977

–5 108
–5 108
4 977

Övriga totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2007
Summa transaktioner med aktieägare
Ingående balans per 1 januari 2009
Totalresultat
Årets resultat
Övriga totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2008
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2009
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0,2

0,2

0

0

Resultaträkning, moderbolag
1 januari–31 december
MSEK

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

Not

2009

2008

2

6 831

6 780

15

11

5
6

–541
–1 693

–520
–1 647

9, 10

–243
4 369

–250
4 373

27, 28
7
7

540
143
–81
601

611
304
–167
748

4 970
—

5 121
—

4 970

5 121

Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernbolag
Ränte- och övriga finansiella intäkter
Ränte- och övriga finansiella kostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
ÅRETS RESULTAT

8
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Balansräkning, moderbolag
Tillgångar
MSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Om- och tillbyggnad
Pågående nyanläggning
Inventarier och datorer
Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar koncernbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernbolag
Avräkning Riksgälden
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2009-12-31

2008-12-31

4, 9
10

237

246

23
30
—
464

23
19
13
465

27
26
11, 12

71
562
1 469
2 857

71
568
1 355
2 760

13

326
556
1 300
6
84
980
2 294
5 547

411
630
1 200
4
86
1 240
1 980
5 551

8 404

8 311

11, 12, 26
13
14
11, 12
15

Balansräkning, moderbolag
Eget kapital och skulder
MSEK

Not

2009-12-31

2008-12-31

0
0

0
0

13
4 970
4 983

0
5 121
5 121

0
1 233
43
1 276

0
1 194
55
1 249

219
458
552
160
381
169
206
2 145

196
592
529
101
157
173
193
1 941

8 404

8 311

11
—

11
0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till koncernbolag
Obetalda vinster
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Obetalda vinster
Skulder till koncernbolag
Regleringsfonder
Fonderade vinster
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

16

18
19

20
18
21
21
20
23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

25
25
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Kassaflödesanalys, moderbolag
1 januari–31 december
MSEK

Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB
Förändring av pensionsskuld
Övriga justeringar
Aktuell skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

9, 10
28
19

Kassaflöde från förändring i
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar
Förändring av övriga omsättningstillgångar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Erhållen utdelning
Kassaflöde från investeringsverksamheten

9
10
12

Finansieringsverksamheten
Utbetalning av föregående års resultat
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

15
15

2009

2008

4 970

5 121

243
35
–540
–1
–34

250
0
–611
–2
6
—

4 672

4 765

85
773
23
210
5 764

–18
–875
–14
76
3 934

–35
–236
–687
6
611
–341

–53
–252
–129
3
519
88

–5 108
–5 108

–5 247
–5 247

315
1 980
2 294

–1 226
3 205
1 980

Förändringar i eget kapital, moderbolag
Bundet eget kapital
MSEK

Eget kapital 31 december 2007
Årets resultat
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader
Utdelning avseende 2007
Eget kapital 31 december 2008
Årets resultat
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader
Utdelning avseende 2008
Överföring av 2008 års resultat
Eget kapital 31 december 2009

Not

Aktiekapital

Reservfond

16

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

Antal utestående aktier uppgår till 2 000 och har inte förändrats under verksamhetsåret.

52

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

Fritt eget kapital
Balanserade
vinstmedel

Årets resultat

Summa
eget kapital

114
—
114
–114
0
—
0
—
13
13

5 133
5 121
10 254
–5 133
5 121
4 970
10 091
–5 108
–13
4 970

5 247
5 121
10 368
–5 247
5 121
4 970
10 091
–5 108
0
4 983

Noter
Notförteckning
Sidan
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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 1.2 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” och RFR 2.2 ”Redovisning för juridiska personer” använts.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
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 företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som har betydelse 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 regelbundet. Bedömningar som har inverkan på de ﬁnansiella rapporterna
beskrivs närmare i not 30.
Förändringar av redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående
räkenskapsår.

Standarder och tolkningsuttalanden som gäller från och med
1 januari 2009
Tillägg till IAS 1 – Utformningar av finansiella rapporter
Från och med 1 januari 2009 tillämpas IAS 1 ”Utformning av ﬁnansiella
rapporter”. Denna standard innebär att endast transaktioner med aktieägarkretsen ska återﬁnnas i eget kapitalräkningen. Detta medför att resultaträkningen kan presenteras som en eller två räkningar inkluderande de
poster som tidigare har redovisats direkt i eget kapital. Svenska Spel har
valt att redovisa en räkning benämnd ”Koncernens rapport över totalresultat”.
Tillägg till IAS 23 – Lånekostnader
Från och med 1 januari 2009 ska företag aktivera låneutgifter som är direkt
hänförliga till anskaﬀandet, uppförandet, byggandet eller tillverkningen av
en viss tillgång. Det är inte aktuellt för AB Svenska Spel då något lånebehov
inte ﬁnns idag eller heller förväntas i framtiden.
Ändring IFRS 3 – Rörelseförvärv
Ändringar 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 förändring är
att transaktionskostnaden som hör till förvärvet ska kostnadsföras direkt.
Förändringarna i IFRS 3 kan komma att påverka koncernens bedömningar
av eventuella framtida rörelseförvärv.
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IFRS 8 – Rörelsesegment
Från och med 1 januari 2009 tillämpas IFRS 8 ”Rörelsesegment”. Denna
standard innebär att rörelsesegment ska rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste
verkställande beslutsfattaren. Skillnaden i uppdelning av segment enligt
IFRS 8 avviker inte mot tidigare rapportering enligt IAS 14, eftersom denna
uppdelning överensstämmer på vilket sätt verksamheten leds och styrs.
Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för
tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I
koncernen har denna funktion identiﬁerats som företagsledningen.
Övriga standarder och tolkningsuttalanden som har publicerats avseende
IFRS, IAS, och IFRIC bedöms inte ha någon påverkan på Svenska Spels
redovisning.
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:
Ändring i IAS 17 – Klassificering av leasingavtal avseende byggnader
och mark
Särskild vägledning avseende klassiﬁcering av leasingavtal för mark har
tagits bort för att eliminera inkonsekvens med den allmänna vägledningen
avseende klassiﬁcering av leasingavtal. Till följd av detta ska leasingavtal för
mark klassiﬁceras antingen som ﬁnansiell eller operationell leasing utifrån
de allmänna bestämmelserna i IAS 17. Gäller för räkenskapsår som börjar 1
januari 2010 eller senare. Denna ändring kan komma att påverka framtida
klassiﬁceringar.
IAS 27 – Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
Ändringar i standarden, som bland annat innebär vissa förändringar av
redovisningen av minoritets andelar av förluster, är en följd av ändringarna
i IFRS 3 om rörelseförvärv. Vid eventuella framtida rörelseförvärv i koncernen kommer förändringar i IAS 27 att tas i beaktande. Standarden träder i
kraft 1 januari 2010.
Ändring i IAS 38 – Immateriella tillgångar
Ändring av punkterna 36 och 37 i IAS 38 för att klargöra kraven enligt IFRS
3 (omarbetad) avseende redovisning av immateriella tillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv. Samt punkterna 40 och 41, för att förtydliga
beskrivningen av värderingstekniker som vanligen används av företag som
fastställer verkligt värde på immateriella tillgångar som förvärvats i ett
rörelseförvärv som inte kan handlas på en aktiv marknad. Samtliga punkter
gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare. Förändringarna kan komma att påverka koncernens bedömningar av eventuella framtida rörelseförvärv.
Ändring i IFRS 5 – Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
och avvecklade verksamheter
Ändringen hanterar hur tillgångar och skulder i ett dotterbolag ska redovisas när det föreligger ett beslut om en delavyttring av dotterbolaget. Ändringen träder i kraft 1 januari 2010 och väntas inte påverka koncernens
redovisning i dagsläget då ingen försäljning av dotterföretag är planerad.

teras till den högsta verkställande beslutsfattaren. Förändring kan komma
att ske p.g.a. förändrad ekonomisk styrning.
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 inﬂytande innebär rätt att utforma ett bolags ﬁnansiella och operativa strategier 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 resultaträkningen 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 företagen 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 nedskrivningsbehov.
Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas
aﬀärsmässiga villkor och prissättning till marknadspriser.
Segmentsrapportering
Koncernens interna organisationsstruktur är uppbyggd efter rörelsegrenar,
indelat utifrån fyra aﬀärsområden: AO Restaurangspel & Bingohallar, AO
Kasino, AO Ombud, samt AO Internet, se även not 3.
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. Valutakursdiﬀerenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet medan valutakursdiﬀerenser på ﬁnansiella fordringar och skulder
redovisas bland ﬁnansiella poster. Betalningsﬂöden i utländska valutor är av
begränsad omfattning.
Valutakurser
Valuta

Ändring IFRS 8 – Rörelsesegment
Upplysningar avseende information om ett segments tillgångar, gäller för
räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare. En mindre ändring i
standarden för att klargöra att ett företag måste lämna upplysning om ett
mått på segmentens tillgångar endast om detta mått regelbundet rappor-
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USD
EUR
GBP
CHF

Balansdagskurs
2009-12-31

Balansdagskurs
2008-12-31

7,2375
10,3780
11,5150
6,9635

7,7775
10,9605
11,2775
7,3555

forts. not 1
Intäktsredovisning
Svenska Spels intäkter utgörs av det nettoöverskott som genereras från
tillhandahållande av de plattformar som ger kunderna möjlighet att i
nöjessyfte omfördela medel mellan deltagarna i olika lotterier eller spel.
I not 2 ﬁnns en fördelning av spelarnas insatser, vinnarnas andel,
utbetalda 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 innebär att insatserna redovisas som intäkt och vinnarnas andel som kostnad.
Intäkterna från spel och värdeautomater uppkommer i princip vid insatstillfället, medan intäkterna för lotterier uppkommer i samband med att
ombuden aktiverar lotter för försäljning, vilket i princip motsvarar försäljningstillfället. Alla intäkter från spel på kasino (spelbord och spelautomater)
nettoredovisas. Detta innebär att vinnarnas andel reducerar intäkten, vilket
är gängse redovisningssätt inom kasinoverksamhet. Kasinointäkter uppkommer 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.
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 deﬁnitionen på derivat och ska därför löpande omvärderas och redovisas till
verkligt värde. Bolaget saknar dock systemstöd för sådan omvärdering
varför 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, hyresintäkter för spelautomater och lokaler samt inlämningsavgifter och kasinonas entréintäkter. Dessa intäkter redovisas i den period de tillhör.
Ränteintäkter intäktsförs 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 utvecklingen 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 utvecklingsutgifter är upptagna till anskaﬀningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Koncernens immateriella tillgångar utgörs främst av aktiverade utvecklingsutgifter för nya spelprodukter och nya spelsystem som bedöms vara
av väsentligt ekonomiskt värde för rörelsen under kommande år. Aktiviteter under förstudiefasen, samt underhålls- och utbildningsinsatser kostnadsförs löpande, vilket även gäller vidareutveckling av beﬁntliga spel- och
lotteriprodukter. Övriga immateriella tillgångar avser licenser.
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 tillgångens 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 redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen. Nedskrivningen återföres om det har

skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkning av
återvinningsvärdet.
Avskrivningstider

Nya applikationer för spelprodukter
Systemplattformar för nya spelprodukter
Rörelseförvärv
Licenser

Antal år

3 (3)
5–10 (5–10)
5 (5)
5 (5)

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. Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaﬀningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaﬀningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförliga 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
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt,
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och
tillgångens anskaﬀningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra
former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.
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.
Avskrivningstider

Byggnader
Om- och tillbyggnad egen fastighet
Om- och tillbyggnad annans fastighet
Mark
Markanläggning
Spelterminaler
Inventarier
Datorer

Antal år

50 (50)
10 (10)
20–30 (20–30)
Ej avskrivning
20 (20)
5 (5)
3–5 (3–5)
3–5 (3–5)

Av- och nedskrivningsprinciper
Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod
med start då tillgången tas i bruk. De redovisade värdena för koncernens
tillgångar och nyttjandeperiod prövas varje balansdag för att bedöma om
det ﬁnns indikation på nedskrivningsbehov. Om nedskrivningsbehov 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 återförs nedskrivningen.
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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 hänförliga till respektive immateriell tillgång. För en tillgång som inte genererar
kassaﬂöden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas
återvinningsvärdet för den kassagenererade enhet till vilken tillgången hör.
En diskonteringsränta om 8,8 procent före skatt, har använts i beräkningen
av återvinningsvärdet.
De väsentliga antaganden som ligger bakom de bedömda kassaﬂödena 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 föreligger och att återvinningsvärdena med god marginal överstiger det redovisade värdet för
alla testade kassagenererande enheter. Genomförda känslighetsanalyser
visar att även väsentliga ändringar för t. ex. kalkylräntan inte förändrar detta
förhållande.
Lånekostnader
Lånekostnader balanseras inte i anskaﬀningsvärdet för anläggningstillgångar, 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
fördelar som är förenade med ägandet i allt väsentligt är överförda till
leasetagaren. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas linjärt över leasingperioden som intäkt/kostnad i resultaträkningen i
den period de tillhör. Tillgångar som hyrs enligt ﬁnansiella leasingavtal
redovisas inte som materiella tillgångar utan i stället som ﬁnansiell skuld
beräknad som nuvärdet av leaseavgifterna under avtalsperioden.
Samtliga större leasingavtal som koncernen Svenska Spel ingått har
analyserats 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 uthyrning av
terminaler till spelombud.
Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en ﬁnansiell tillgång eller skuld. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 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 värderade 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 instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. En ﬁnansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs
eller på annat sätt utsläcks.
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Finansiella instrument klassiﬁceras i kategorier. Klassiﬁceringen grundas på
syftet för vilka de ﬁnansiella instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer
klassiﬁceringen av instrumenten vid den första redovisningen och omprövar
detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. 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 anläggningstillgångar. Dessa derivat värderas till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas löpande via resultaträkningen som ”ﬁnansiella intäkter/
kostnader”. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39.
b) Finansiella tillgångar och skulder som vid första redovisningstillfället
bedöms tillhöra denna kategori.
Svenska Spel har ﬁnansiella placeringar i realränteobligationer med syfte
att fondera medel för framtida utbetalningar av vinster till vinnare i lotteriformen Triss Månadsklöver, dessa rubriceras i balansräkningen som ”ﬁnansiella tillgångar” respektive ”kortfristiga placeringar”. Motsvarande skuldpost som utgör framtida utbetalning för ovanstående lotteriform redovisas
i denna kategori.
Likvida medel består av kassamedel, omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaﬀningstidpunkten understigande tre
månader, vilka är utsatta för en obetydlig risk för värdeförändringar. Kortfristiga placeringar under likvida medel värderas till verkligt värde. Värdeförändringar 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 förväntade 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 nettoförsäljningsvärdet. Anskaﬀningsvärdet fastställs med tillämpning av först in-först ut
(FIFU) metoden. Det består så gott som uteslutande av livsmedelsråvaror
för den i koncernen bedrivna restaurang- och caféverksamheten. Varulagret redovisas i balansräkningen bland kundfordringar och övriga fordringar.
3) Investeringar avsedda att hållas till förfall
Denna kategori innefattar ﬁnansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som innehas för avsikt och förmåga att hålla till förfall.
Kortfristiga placeringar av överlikviditet sker enligt koncernens ﬁnanspolicy i nollkupongobligationer och företagscertiﬁkat. Kortfristiga placeringar 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.

forts. not 1
5) Andra ﬁnansiella skulder värderade till upplupet
anskaﬀningsvärde
Leverantörsskulder och övriga skulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Koncernens samtliga fonderingar värderas till upplupet anskaﬀningsvärde.
I regleringsfonden ingår vinster för lotterier och spel vilka inte blivit
inlösta inom föreskriven period samt öresavkortningar. Perioden för
vinstinlösen för restaurangspel är 30 dagar, för övriga spel 90 dagar och för
lotter upp till 1,5 år. Vid preskribering fonderas oinlösta vinster i regleringsfonden i enlighet med bolagets koncession. Utbetalda vinstbelopp avkortas med örestal nedåt och 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 vinsttätheten 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 som därmed blir en
kostnad. 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.
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas direkt i resultaträkningen utom då underliggande transaktion
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
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med
tillämpning av skattesatser som beslutats per balansdagen. Uppskjutna
skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag 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 av
försäljningskostnader. Förluster till följd av värdenedgång eller omvärdering redovisas i resultaträkningen.
Ersättningar till anställda
Pensionsplaner
Anställda tjänstemän inom Svenska Spel-koncernen är anslutna till ITPplanen som administreras av Collectum. Inom moderbolaget ﬁnns även
äldre åtaganden som bland annat tryggas av Svenska Spels Pensionsstiftelse. Löpande utbetalningar avseende dessa pensionsåtaganden sker av
AB Svenska Spel. Bolaget gottgörs därefter för dessa utbetalningar av
Svenska Spels Pensionsstiftelse.
Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning klassiﬁceras antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Under 2008
bytte Svenska Spel-koncernen pensiontryggandeform för samtliga medarbetare (ej tjänstemän) inom LO´s kollektivavtalsområde. Den ITP-plan som
tidigare även gällde LO-kollektivet inom Svenska Spel har, för denna kategori 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 förmånsbestämd 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.
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 Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för ﬁnansiell rapportering normer i RFR 2.2
”Redovisning för juridiska personer”. Detta innebär att moderbolaget i årsredovisningen 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 sambanden 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 tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringar
med en löptid från anskaﬀningstidpunkten upp till ett år.
Utdelning
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i moderbolagets 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, kulturella ändamål samt
ägaren, Staten.

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

57

NOTER

Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag
Koncern
MSEK

Tjänsteförsäljning
Spelintäkter
Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster)
Provisioner
Varuförsäljning
Intäkter från restaurangverksamhet
Kostnad sålda varor
Hyresintäkter
Uthyrning av spelterminaler
Uthyrning av lokaler
Övrigt
Summa nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

Moderbolag

2009

2008

2009

2008

22 175
–12 268
–2 020

22 559
–12 709
–1 983

20 977
–12 268
–2 020

21 335
–12 709
–1 983

96
–43

98
–37

0
–1

—
0

50
—
105
8 096

51
—
92
8 071

50
—
93
6 831

51
—
87
6 780

Not 3 Rapportering per segment
Aﬀärsområde Kasino bedrivs i två legala bolag, vilket medför att alla
resultat- och balansposter direkt kan hänföras till detta aﬀärsområde.
Övriga aﬀärsområden som Restaurangspel & Bingohallar, Ombud samt
Internet drivs i moderbolaget AB Svenska Spel. En fördelning till dessa
aﬀärsområden har skett av direkt hänförbara resultat- och balansräkningsposter, medan gemensamma poster som inte kan fördelas efter orsak
redovisas under rubriken ”ofördelat”.
Konsolideringen är gjord enligt samma principer som för koncernen.

Nuvarande organisation gäller från och med den 1 december 2008.
Organisationen består av följande fyra aﬀärsområden: Restaurangspel &
Bingohallar, Kasino, Ombud samt Internet.
Koncernens indelning av primära segment baseras på den interna organisationsstrukturen 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 tillgångar och skulder för respektive aﬀärsområden.

Aﬀärsområden/segment

Primära segment,
MSEK

Intäkter
Bruttospelintäkter
Vinnarens andel
Nettospelintäkter
Nettoomsättning
från spelverk samhet
m.m.
Rörelseresultat
per rörelsegren

Aﬀärsområde
Restaurangspel
& Bingohallar
2009

Aﬀärsområde
Kasino
2008

Aﬀärsområde
Ombud
2009

2008

Aﬀärsområde
Internet
2009

Övrig
verksamhet

Ej fördelat

Eliminering
interna poster

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2008

2009

7 518 7 482
–5 420 –5 436
2 098 2 044

1 198
—
1 198

1 224 11 100 11 297 2 359 2 556
— –5 712 –6 017 –1 138 –1 299
1 224 5 388 5 280 1 221 1 256

—
—
—

—
—
—

—
2
—

—
44
—

—
—
—

— 22 175 22 559
— –12 268 –12 709
—
9 905 9 804
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2009

2008

1 249

1 244

1 275

1 303

4 400

4 307

1 179

1 219

—

—

—

—

–6

–2

8 096

8 071

733

726

470

545

3 061

3 033

726

794

—

—

—

—

–70

–112

4 921

4 985

137

290

–81
4 977

–167
5 108

—

291

484

Finansiella intäkter
Finansiella
kostnader
Resultat före skatt
Investeringar
Av- och nedskrivningar
Övriga tillgångar
Summa
tillgångar
Skulder
Summa skulder

Koncernen
Svenska Spel

138

178

44

159

45

40

—

—

1

2

64

131
209

152
234

77
836

55
780

83
363

74
464

31
152

32
137

7
543

7
523

—
7 434

—
—
—
7 152 –1 828 –1 863

329
7 709

320
7 428

347
—
—

412
6
6

880
879
879

939
939
939

408
128
128

504
112
112

152
171
171

137
166
166

544
479
479

525
466
466

7 498
3 123
3 123

7 257 –1 828 –1 863
2 905 –1 756 –1 790
2 905 –1 756 –1 790

8 000
3 023
3 023

7 912
2 804
2 804
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Not 4 Förvärv av rörelser
Under 2007 och 2008 träﬀades en uppgörelse med sju idrottsallianser om
övetagande av rörelse, personal och hyreskontrakt för av driftsbolagen
bedriven bingoverksamhet. I december 2008 beslutade styrelsen för
Svenska Spel att bingoverksamheten ska avvecklas under första halvåret
2009. Verksamheten är nu avvecklad i enlighet med styrelsens beslut.

Not 5 Anställda, personalkostnader och ersättningar
2009
Medelantalet anställda

Moderbolag
Övriga koncernbolag
Summa

2008

Antal anställda

varav män, %

Antal anställda

varav män, %

752
996
1 748

62
51
56

768
952
1 720

61
51
56

Antal

varav män

Antal

varav män

11
1

6
0

10
1

5
1

8

6

8

6

2009
Styrelse, VD och företagsledning

Styrelse
VD
Företagsledning

2008

Koncern
Sjukfrånvaro, %

Moderbolag

2009

2008

2009

2008

Sjukfrånvaro

3,8

3,8

2,6

2,6

Sjukfrånvaro, kvinnor
Sjukfrånvaro, män

5,0
2,8

5,0
2,8

4,2
1,5

4,6
1,4

Sjukfrånvaro, 29 år och yngre
Sjukfrånvaro, 30–49 år
Sjukfrånvaro, 50 år och äldre

4,5
3,4
3,7

4,6
3,3
3,3

2,5
2,4
3,3

2,0
2,7
2,5

Sjukfrånvaro 1–14 dagar
Sjukfrånvaro 15–60 dagar
Sjukfrånvaro >60 dagar

2,0
0,4
1,3

2,0
0,4
1,4

1,2
0,2
1,2

1,1
0,2
1,3

Sjukfrånvaron beräknas som totalt antal sjukfrånvarotimmar dividerat med totalt antal schemalagda arbetstimmar.
2009
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, TSEK

Moderbolag
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa
Övriga koncernbolag*
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa

2008

Styrelse, VD och
företagsledning

Övriga
anställda

Styrelse, VD och
företagsledning

Övriga
anställda

14 238
5 472
4 458
24 168

325 652
112 515
42 707
480 874

19 055
7 138
3 960
30 153

311 131
110 462
30 302
451 895

1 264
486
365
2 115

311 075
87 911
17 920
416 906

2 768
993
276
4 037

301 128
92 148
17 385
410 661

15 502
5 958
4 823
26 283

636 727
200 426
60 627
897 780

21 823
8 131
4 236
34 190

612 259
202 610
47 687
862 556

* Ingen särskild ersättning utgår för styrelseuppdrag i dotterbolag.

Koncern
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa
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Styrelsearvode
Arvoden och övriga ersättningar till styrelsen, TSEK

Margareta Winberg, styrelsens ordförande
Stefan Borg, styrelseledamot
Björn Fries, styrelseledamot
Eva-Britt Gustafsson, styrelseledamot
Lena Jönsson, styrelseledamot
Lena Borgström Melinder, styrelseledamot
Lars Otterbeck, styrelseledamot
Anders Andersson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant
Martina Ravn, styrelseledamot arbetstagarrep. fr.o.m. 15/4 2009
Roland Norbäck, suppleant arbetstagarrep. fr.o.m. 15/4 2009
Peter Cernvall, suppleant arbetstagarrep. fr.o.m. 15/4 2009
Håkan Bergström, styrelseledamot arbetstagarrep.
15/4–14/9 2009
Britta Höglund, suppleant arbetstagarrep. t.o.m. 14/9 2009
Elin Mårtensson, styrelseledamot arbetstagarrep.
t.o.m. 15/4 2009
Sabina Augustsson, suppleant arbetstagarrep. t.o.m. 15/4 2009
Bertil Sandström, styrelseledamot arbetstagarrep.
t.o.m. 15/4 2009
Anders Gustafzon, styrelsens ordförande, avgick 15/4 2008
Karin Johansson, styrelseledamot, avgick 15/4 2008
Lina Ingelsson, suppleant arbetstagarrep. t.o.m. 23/10 2008
Summa

Revisionsutskott

2009

2008

2009

2008

2009

2008

250
93
93
93
93
93
93
16
9
7
8

167
92
92
62
92
92
92
16
13
—
—

—
—
10
10
—
20
—
—
—
—
—

—
—
10
7
—
20
—
—
—
—
—

15
—
—
—
8
—
8
—
—
—
—

11
—
—
—
8
—
8
—
—
—
—

265
93
103
103
101
113
101
16
9
7
8

178
92
102
69
100
112
100
16
13
—
—

8
13

—
7

—
—

—
—

—
—

—
—

8
13

—
7

8
5

17
20

—
—

—
—

—
—

—
—

8
5

17
20

4
—
—
—
886

20
60
30
5
877

—
—
—
—
40

—
—
3
—
40

—
—
—
—
31

—
5
—
—
32

4
—
—
—
957

20
65
33
5
949

egna bolag. Redovisade arvoden ovan avser moderbolaget AB Svenska
Spel. Till styrelseledamöter i samtliga dotter- och dotterdotterbolag utgår
inget styrelsearvode, eftersom samtliga ledamöter är anställda i bolag
inom i Svenska Spel-koncernen. De förändringar som gjorts av ledamöter
och arbetstagarrepresentanter i styrelsen framgår av ovanstående tabell/
sammanställning.

Lön

Övriga förmåner

Övrig ersättning

Lön och övriga ersättningar till företagsledningen, TSEK

2009

2008

2009

2008

2009

Meta Persdotter, VD, koncernchef fr.o.m. 1/2 2009
Jesper Kärrbrink, VD, koncernchef, avgick 1/5 2008
Summa

2 271
—
2 271

—
1 426
1 426

49
—
49

—
38
38

—
—

1 547
1 300
1 240
1 425
1 189
1 214
1 305
400
1 036
1 054
—
—
—
—
11 710

1 848
502
1 175
1 322
81
86
982
—
1 060
95
963
1 291
889
487
10 781

67
65
3
62
75
57
102
1
38
48
—
—
—
—
518

74
15
1
78
6
—
67
—
50
1
1
36
79
25
433

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Anders Hägg har tjänstgjort som tillförordnad VD och ekonomidirektör under perioden 1/5 2008–31/1 2009.
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Summa

2008

Ersättningar till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöterna i styrelsen utgår arvode enligt
årsstämmans beslut. Detsamma gäller ordföranden och ledamöterna i
revisionsutskott och ersättningsutskott. Till arbetstagarrepresentanter i styrelsen och till suppleanter för dito utgår arvode enligt styrelsens beslut.
Arvodet till styrelsens ordförande utbetalas mot faktura till ordförandens

Andra ledande befattningshavare
Anders Hägg, tf. VD, koncernchef t.o.m. 31/1 2009
Anna Björklund, personaldirektör fr.o.m. 11/8 2008
Anders Granvald, IT-chef
Bengt Palmgren, chefsjurist
Per Jaldung, chef aﬀärsområde Kasino
Marie Avander, chef aﬀärsområde Restaurangspel & Bingohallar
Håkan Sjöstrand, chef aﬀärsområde Ombud
Thomas Agrell, marknadsdirektör fr.o.m. 1/9 2009
Andreas Jansson, kommunikationsdirektör t.o.m. 30/10 2009
Mikael Franzén, chef aﬀärsområde Internet t.o.m. 26/10 2009
Annica Axelsson, chef division BRK, avgick 1/5 2008
Mathias Hedlund, chef division SOL, avgick 1/5 2008
Claes Tellman, chef division BRK fr.o.m. 1/5 t.o.m. 30/11 2008
Eva Wetterdal, personaldirektör, avgick 20/5 2008
Summa

Ersättningsutskott

2009

Summa lön och
ersättningar

Pensions
kostnader

2008

2009

2008

2009

2008

2 928
2 928

2 320
—
2 320

—
4 392
4 392

724
—
724

—
864
864

—
1 614
1 922
—
1 365
517
—
1 243
1 176
—
1 487
1 400
—
1 264
87
—
1 271
86
—
1 407
1 049
—
401
—
—
1 074
1 110
—
1 102
96
1 537
—
2 501
1 537
—
2 864
1 800
—
2 768
523
—
1 035
5 397 12 228 14 689

653
451
375
598
365
671
334
119
231
302
—
—
—
—
4 099

681
118
226
469
23
14
209
—
251
26
393
345
253
322
3 330

forts. not 5
Ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare
Vilka som från tid till annan ingår i kretsen ”ledande befattningshavare”
fastställs av styrelsen. I gruppen ledande befattningshavare ingår de verksamhetsansvariga personer som rapporterar direkt till VD och som ingår i
företagsledningen.
Förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Meta Persdotter tillträdde som VD och koncernchef för AB Svenska Spel
den 1 februari 2009. Anders Hägg har varit tillförordnad VD från och med
den 1 maj 2008 till och med den 1 februari 2009 då han återgick till sitt
ordinarie uppdrag som ekonomidirektör. Som ett led i AB Svenska Spels
förändringsarbete rekryterades Thomas Agrell som marknadsdirektör från
och med 1 september 2009.
Andreas Jansson avslutade sitt uppdrag som kommunikationsdirektör i
Svenska Spel den 30 oktober och Mikael Franzén meddelade i slutet av
oktober att han avsade sig uppdraget som chef över aﬀärsområde Internet
från och med 1 januari 2010. Under hösten 2009 har en omorganisation av
företaget påbörjats. I samband med detta har Jörgen Olofsson rekryterats
som chef för verksamhetsområde Produktion. Olofsson tillträdde formellt
sin befattning den 1 januari 2010.
Ersättning till ledande befattningshavare – Riktlinjer, beredningsprocess, beslut och uppföljning
De riktlinjer som gäller för ersättningar till ledande befattningshavare har
fastställts vid extra bolagsstämma 14 september 2009. Dessa riktlinjer bygger på de riktlinjer som regeringen utfärdade den 20 april 2009 om anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.
Av principerna framgår att den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vidare vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till god etik och
företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören bereds av
ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Beslut om anställningsvillkor
för övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören.
Resultatet av träﬀade överenskommelser redovisas i styrelsen. Innan beslut
fattas om enskild ersättning, ska det ﬁnnas skriftligt underlag som utvisar
bolagets totala kostnad. Styrelsen säkerställer att ersättningarna följer
dessa riktlinjer genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata företag som när det gäller storlek,
komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets, och som bedriver verksamhet endast i Sverige.
Ersättning och villkor för ledande befattningshavare
VD och koncernchef Meta Persdotter har under 2009 erhållit lön och
ersättningar om totalt 2 320 TSEK. Någon rörlig lön har inte utgått. Meta
Persdotter har pension enligt ITP-planen med 65 års pensionsålder. Härtill
tillkommer kompletterande pension så att de totala pensionspremierna
årligen uppgår till 30 procent av bruttolönen. Vid uppsägning gäller en
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. I de fall uppsägningen sker från
bolagets sida utgår ett avgångsvederlag under 18 månader motsvarande
den då gällande månadslönen. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis
och avräknas fullt ut i det fall lön eller förvärvsinkomst erhålls från annan
arbetsgivare.
Anders Hägg har varit tillförordnad VD under perioden 1/5 2008–31/1
2009. Hägg har erhållit ett lönetillägg om 60 TSEK per månad under denna
tid.
För övriga ledande befattningshavare, totalt 8 personer, utgår pension
enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år. Vid uppsägning gäller en
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. I det fall uppsägningen sker
från bolagets sida utgår avgångsvederlag inom intervallet 0–18 månader
motsvarande den då gällande månadslönen med full avräkning.

Not 6 Ersättning till revisorer
Koncern
Revisionsarvoden, TSEK

Moderbolag

2009

2008

2007

2009

2008

2007

1 721
315

1 718
315

1 722
389

1 007
315

1 007
293

1 007
320

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Deloitte AB

457
244

961
—

381
—

456
244

933
—

381
—

Skatterådgivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

256

—

—

256

—

—

Övriga tjänster
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Deloitte AB
Summa

—
199
3 191

—
—
2 994

71
—
2 563

—
199
2 477

—
—
2 233

71
—
1 780

Revisionsuppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Riksrevisionen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 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 7 Finansiella intäkter och kostnader
Koncern

Moderbolag

Finansiella intäkter, MSEK

2009

2008

2009

2008

Ränteintäkter
Kursvinster
Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver
Övriga ﬁnansiella intäkter
Summa

14
38
77
9
137

107
47
113
23
290

19
38
77
9
143

121
46
113
23
304

Finansiella kostnader, MSEK

2009

2008

2009

2008

Räntekostnader
Kursförluster
Värdeförändring skulder, Triss Månadsklöver
Summa

–1
–34
–46
–81

–1
–41
–125
–167

–1
–34
–46
–81

–1
–41
–125
–167

Betalda och erhållna räntor i den löpande verksamheten, MSEK

2009

2008

2009

2008

–1
14

0
107

–1
19

0
121

2009

2008

2009

2008

—
—

—
—

—
—

—
—

0
0

0
0

—
—

—
—

Koncern

Moderbolag

Koncern

Betald ränta
Erhållen ränta

Moderbolag

I moderbolagets ränteintäkter ingår koncerninterna intäkter med 8,9 MSEK (30,8).

Not 8 Skatter
Koncern
Redovisade i resultaträkningen, MSEK

Aktuell skattekostnad (–) / – skatteintäkt
Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skattekostnad (–) / –skatteintäkt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skattekostnad

Moderbolag

I Svenska Spel-koncernen ﬁnns skattemässiga underskottsavdrag om 174 MSEK (156). Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats då det inte är sannolikt
att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

Not 9 Immateriella tillgångar
Koncern
2009

2008

2009

2008

Ackumulerade anskaﬀningsvärden
Ingående balans
Förvärv
Omklassiﬁcering
Utgående balans

483
0
1
484

428
17
38
483

466
—
—
466

422
5
39
466

–249
–48
—
–298
186

–174
–53
–22
–249
234

–245
–44
—
–289
177

–172
–50
–23
–245
221

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående balans
Redovisat värde
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Balanserade utvecklingsutgifter, MSEK
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forts. not 9
Koncern
Balanserade utvecklingsutgifter, MSEK

Pågående projekt
Ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Omklassiﬁcering
Utgående balans*

Moderbolag

2009

2008

2009

2008

25
35
–1
60

16
48
–39
25

25
35
—
60

16
48
–39
25

* 38,4 MSEK avser nytt datalager, 7,7 MSEK utveckling av nya onlineprodukter samt 14,1 MSEK nytt centralsystem till Vegas.

Aktiverade utvecklingsprojekt
Immateriella tillgångar innefattar främst aktiverade utvecklingsutgifter, där
nedanstående utgör de största enheterna.
GEM
GEM är en spelplattform för aﬀärsområdena Ombud och Internet. Bokfört
värde för GEM uppgår till 163 MSEK (189). 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 Restaurangspel &
Bingohallar kallad ES. Det bokförda värdet är 0 MSEK (5). Avskrivningstiden
är bedömd till 5 år och investeringen är helt avskriven under 2009. En ny
spelplattform som ska ersätta ES är under utveckling, vilken kommer att
hyras från leverantören.
Onlineprodukter
Under 2009 har Svenska Spel tagit fram en ny tjänst som möjliggör prenumeration på produkten Lotto. Tjänsten ﬁnns tillgänglig från och med
1 januari 2010 och bokfört värde vid årsskiftet uppgår till 7,7 MSEK (0,3).
Avskrivningstiden för tillgången är bedömd till 3 år.

svenskaspel.se
Svenska Spel lanserade en ny hemsida den 15 september 2008. Förändringar
avser nytt utseende, bättre överblick, mer delaktighet och obligatorisk veckobudget. Bokfört värde på tillgången uppgår till 14,0 MSEK (22,3). Avskrivningstiden för tillgången är bedömd till 3 år och helt avskriven år 2011.
Utgifter för kostnadsförda utvecklingsprojekt
Det totala beloppet av utgifter för utvecklingsprojekt som kostnadsförts
under perioden uppgår till 47 MSEK (35) 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 öppnandet av sju bingohallar i Sverige. Det bokförda värdet för rörelseförvärvet
uppgår till 0 MSEK (1,9) och är avskrivet i sin helhet under juni 2009.
Licenser
Balansförda licenser avser systemlicenser. Bokfört värde uppgår till 9,7
MSEK (12,6) och avskrivningstiden till 5 år.

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
och mark

Om- och
tillbyggnad
egen fastighet

Om- och
tillbyggnad
annans fastighet

Pågående
nyanläggning

Inventarier
och datorer

Totalt

Ackumulerade anskaﬀningsvärden
Ingående balans 2008-01-01
Förvärv
Omföringar
Avyttringar
Utgående balans 2008-12-31

244
—
—
—
244

208
0
2
—
210

273
1
25
—
299

4
37
–27
—
13

1 710
382
—
–295
1 797

2 439
420
0
–295
2 564

Ingående balans 2009-01-01
Förvärv
Omföringar
Avyttringar
Utgående balans 2009-12-31

244
—
—
—
244

210
0
17
—
227

299
0
2
–37
264

13
13
–19
—
8

1 797
268
—
–334
1 730

2 564
281
0
–371
2 474

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2008-01-01
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 2008-12-31

–21
–2
—
–23

–30
–7
—
–37

–52
–17
—
–69

—
—
—
—

–1 220
–217
290
–1 148

–1 323
–244
290
–1 277

—
—
—

—
—
—

–71
0
–71

—
—
—

–21
–1
–22

–92
–1
–93

Koncern, MSEK

Ingående balans 2008-01-01
Årets nedskrivningar
Utgående balans 2008-12-31
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Byggnader
och mark

Om- och
tillbyggnad
egen fastighet

Om- och
tillbyggnad
annans fastighet

Pågående
nyanläggning

Inventarier
och datorer

Totalt

Ingående balans 2009-01-01
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 2009-12-31

–23
–2
—
–26

–37
–9
—
–46

–69
–14
10
–73

—
—
—
—

–1 148
–256
276
–1 128

–1 277
–281
286
–1 272

Ingående balans 2009-01-01
Årets nedskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 2009-12-31

—
—
—
—

—
—
—
—

–71
—
3
–68

—
—
—
—

–22
—
15
–7

–93
—
18
–75

Redovisat värde 2008-12-31
Redovisat värde 2009-12-31

220
218

173
182

159
123

13
8

628
595

1 193
1 126

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden Byggnader
Taxeringsvärden Mark

260
97

Byggnader
och mark

Om- och
tillbyggnad
egen fastighet

Om- och
tillbyggnad
annans fastighet

Pågående
nyanläggning

Inventarier
och datorer

Totalt

Ackumulerade anskaﬀningsvärden
Ingående balans 2008-01-01
Förvärv
Omklassiﬁceringar
Avyttringar
Utgående balans 2008-12-31

36
—
—
—
36

29
—
0
—
29

3
—
3
—
6

—
17
–4
—
13

1 364
235
—
–199
1 400

1 432
252
0
–199
1 485

Ingående balans 2009-01-01
Förvärv
Omklassiﬁceringar
Avyttringar
Utgående balans 2009-12-31

36
—
—
—
36

29
0
16
—
45

6
0
—
—
6

13
3
–16
—
0

1 400
234
—
–319
1 314

1 485
236
0
–319
1 402

–12
–1
0
–13

–13
–3
—
–16

0
–1
—
–1

—
—
—
—

–943
–173
196
–920

–968
–178
196
–950

Ingående balans 2008-01-01
Årets nedskrivningar
Utgående balans 2008-12-31

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

–15
—
–15

–15
—
–15

Ingående balans 2009-01-01
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 2009-12-31

–13
–1
—
–13

–16
–4
—
–20

–1
–1
—
–2

—
—
—
—

–920
–193
263
–850

–949
–199
263
–885

Ingående balans 2009-01-01
Årets nedskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 2009-12-31

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

–15
—
15
0

–15
—
15
0

Redovisat värde 2008-12-31
Redovisat värde 2009-12-31

23
23

14
25

5
4

13
0

465
464

520
517

27
6

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

forts. Koncern, MSEK

Moderbolag, MSEK

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2008-01-01
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 2008-12-31

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden Byggnader
Taxeringsvärden Mark
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Not 11 Finansiell riskhantering
Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika ﬁnansiella risker; valutarisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten i de ﬁnansiella marknaderna 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. Avdelningarna 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.

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 koncernen inte har några tillgångar eller skulder i andra
valutor än svenska kronor och inte heller några nettoinvesteringar 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 motvärde MSEK fördelar sig
på följande valutor;
Valuta

EUR
USD
CHF
GBP
Summa

2009

2008

179,1
5,6
1,3
2,8
188,8

288,5
7,2
4,5
3,1
303,3

Eftersom så gott som alla koncernens inkomster och utgifter utgörs av
betalningar i svenska kronor och den valutarisk som är hänförlig till framtida aﬀärstransaktioner är täckt av terminskontrakt är den kvarstående
valutarisken försumbar. Förändringar av värdet på koncernens funktionella
valuta i förhållande till andra valutor har därför på kort sikt ingen inverkan
på koncernens 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 vinstututbetalningar 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, realränteobligationerna, är densamma som för skulden till vinnarna, samt att räntekänsligheten i portföljen av realränteobligationer är så lika skuldens räntekänslighet som möjligt. Sammantaget bedöms koncernens ränterisk
knuten till tillgångar och skulder i realränteobligationer som försumbar.
En mindre del av koncernens likvida medel placeras i ﬁnansiella instrument vilka till övervägande delen utgörs av nollkupongobligationer och
förstklassiga företagscertiﬁkat som behålls till förfall.
Kreditrisker
Eftersom spel inte får ske på kredit och därmed koncernens intäkter uteslutande utgörs av kontanttransaktioner är kreditrisken i koncernens verksamhet 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, kreditbedömningar, säkerheter med mera är fastställda.
Rutinerna för godkännande av spelombud och restauranger är utarbetade i detalj och bygger på placering av ombuden i riskklasser. För ombud
med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik begärs borgen eller
deponering av medel som pantsätts för det rätta fullgörandet av ombudets förpliktelser. Redovisningsmedel inhämtas veckovis med autogiro och
ombud som inte betalar tidsenligt sägs upp enligt preciserade regler.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken deﬁnieras som risken för att koncernen inte ska ha tillgång
till likvida medel för att tidsenligt kunna betala förutsedda och oförutsedda
åtaganden eller att ﬁnansiering bara kan erhållas till avsevärd kostnad. Likviditetsrisken har historiskt varit låg och koncernen bygger varje år upp
betydande belopp av likvida medel och fritt eget kapital vilket i sin helhet
årligen delas ut till Riksidrottsförbundet 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 alla lotterier bygger på en omfördelning av medel mellan deltagarna i spelen. Eftersom spel inte får ske på kredit så ﬁnns de medel som
ska 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 25 år. Detta lotteri administreras av extern
part och baseras på att det för varje vinst inbetalas medel till förvaltaren
som täcker alla framtida betalningar av vinster till vinnaren.
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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 överensstämmer med redovisat värde.

Finansiella tillgångar, koncern
MSEK, 31 dec 2008

Finansiella tillgångar
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Investeringar som
hålls till förfall

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

2 416
—
—
—
2 187

—
113
—
—
—

—
—
543
1 200
—

—
—
—
—
—

Finansiella tillgångar
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Investeringar som
hålls till förfall

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

2 304
—
—
—
2 451

—
118
—
—
—

—
—
454
1 300
—

—
—
—
—
—

Realränteobligationer
Placeringar i nollkupongobligationer och företagscertiﬁkat
Kundfordringar och övriga fordringar
Avräkning Riksgälden
Likvida medel
Summa

MSEK, 31 dec 2009

Realränteobligationer
Placeringar i nollkupongobligationer och företagscertiﬁkat
Kundfordringar och övriga fordringar
Avräkning Riksgälden
Likvida medel
Summa

Värdepappersinnehav Triss Månadsklöver
Totalt värdepappersinnehav avseende Triss Månadsklöver uppgår till 1 485
MSEK (1 436), varav 1 384 MSEK (1 241) är långfristig del och 101 MSEK (195)
Finansiella skulder, koncern
MSEK, 31 dec 2008

Leverantörsskulder och övriga skulder
Obetalda vinster Triss Månadsklöver
Övriga kort- och långfristiga ej räntebärande skulder
Summa

MSEK, 31 dec 2009

Leverantörsskulder och övriga skulder
Obetalda vinster Triss Månadsklöver
Övriga kort- och långfristiga ej räntebärande skulder
Summa
Ränterisk
Instrument (värderingsprincip)

Realränteobligationer
Svenska Statens realränteobligationer
1570
3106
3001
3105
3102
3104
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Svenska Spel värderar sina realränteobligationer till verkligt värde. I
enlighet med IFRS 7 har dessa kategoriserats i värderingshierarki 2 eftersom de värderas baserat på marknadsdata.

Summa
verkligt värde

2 416
113
543
1 200
2 187
6 460

Summa
verkligt värde

2 304
118
454
1 300
2 451
6 627

kortfristig. Koncernens kortfristiga del ingår i likvida medel, se not 15.
Förvärv och försäljning, netto, av Triss Månadsklöver uppgår till –3 MSEK
(67,6) och värdeförändringen är 52,5 MSEK (71,5).

Finansiella skulder
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Andra
ﬁnansiella skulder

Summa
verkligt värde

—
1 324
—

555
—
925

555
1 324
925
2 804

Finansiella skulder
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Andra
ﬁnansiella skulder

Summa
verkligt värde

—
1 371
—

580
—
1 072

580
1 371
1 072
3 023

Nominellt värde MSEK

Förfallodatum

Kupongränta, %

70
232
123
292
292
90

2010-09-15
2012-04-01
2014-04-01
2015-12-01
2020-12-01
2028-12-01

6,00
1,00
0,00
3,50
4,00
3,50

forts. not 12
Ränterisk
Instrument (värderingsprincip)

Placeringar i nollkupongobligationer och företagscertiﬁkat
0–90 räntedagar
91–360 räntedagar
361–1 080 räntedagar
Summa
Likvida medel

Ränterisk
Instrument (värderingsprincip)

Nominellt värde MSEK

Förfallodatum

Eﬀektiv ränta, %

31
—
86
117

2010-02-15
—
Q2 och Q4 2011

Rörlig (Stibor 3 mån)
Rörlig (Stibor 3 mån)
Rörlig (Stibor 3 mån)

2 451

0,64

Nominellt värde MSEK

Vinstfond för lotteriet Triss Månadsklöver
Förfallotid 0–1 år
Förfallotid 1–5 år
Förfallotid >5 år
Summa

Nuvärdeviktad
real diskonteringsränta, %

138
498
733
1 369

0,002
0,271
1,304

Not 13 Kundfordringar och övriga fordringar
Koncern

Moderbolag

MSEK

2009

2008

2009

2008

Kundfordringar
Fordringar på spel- och lottombud
Fordringar på restauranger
Övriga kundfordringar
Summa kundfordringar

269
43
21
332

372
28
15
414

269
43
15
326

372
28
11
411

14
14

14
14

6
6

4
4

346

428

333

415

Övriga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa övriga fordringar
Summa kundfordringar och övriga fordringar

Samtliga kundfordringar förfaller inom 30 dagar. Osäkra kundfordringar uppgår till ett belopp av 2,8 MSEK (2,7), kostnader för kundförluster uppgår till 2,8
MSEK (2,6).

Not 14 Förutbetalda kostnader
Koncern

Moderbolag

MSEK

2009

2008

2009

2008

Förutbetalda ombudsprovisioner
Övriga interimsfordringar
Summa

11
97
108

10
106
116

11
73
84

10
76
86
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Not 15 Likvida medel
Koncern
Likvida medel, MSEK

Likvida medel/Kassa och bank
varav redovisningsmedel spelkonto internet
varav redovisningsmedel deponerade panter ombud
varav Triss Månadsklöver, deposition

Moderbolag

2009

2008

2009

2008

2 451
123
15
28

2 187
100
14
0

2 294
123
15
—

1 980
100
14
—

Kortfristig del för lotteriet Triss Månadsklöver redovisas för moderbolaget som kortfristig placering.

Not 16 Eget kapital
Koncern
Aktiekapital
Per den 31 december 2009 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.

Moderbolag
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 17 Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie för 2009 baseras på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 4 977 miljoner kronor
(5 108) dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier. Resultat per aktie uppgår för 2009 till 2 488 TSEK (2 554). Antalet utestående
aktier under året har varit oförändrat.
Inga egetkapitalinstrument har utfärdats som kan föranleda utspädning
av det egna kapitalet.

Not 18 Obetalda vinster
Svenska Spels skulder består av kort- och långfristiga vinster. Vinster som
förfaller inom 1 år är kortfristiga och består av Triss Månadsklöver samt Tia
Kalasvinsten som betalas ut löpande under året samt vinster i övriga spel

och lotterier. Långfristiga skulder är obetalda vinster som tillhör vinnarna
av Triss Månadsklöver som betalas ut i upp till 25 år samt Tia Kalasvinsten
som betalas ut i upp till 10 år.
Koncern
2009

2008

2009

2008

Kortfristiga skulder
Obetalda vinster traditionella spel och lotterier
Obetalda vinster Triss Månadsklöver <1år
Summa

320
138
458

462
130
592

320
138
458

462
130
592

498
733
2
1 233

466
728
—
1 194

498
733
2
1 233

466
728
—
1 194

Långfristiga skulder
Obetalda vinster Triss Månadsklöver 1–5 år
Obetalda vinster Triss Månadsklöver >5 år
Obetalda vinster Tia Kalas 1–5 år
Summa
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Moderbolag

MSEK
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Not 19 Övriga långfristiga skulder
Koncern
MSEK

Avsatt till pensioner
Förlagslån
Ombudspanter
Övriga långfristiga skulder
Summa

Förlagslånet består av medel som tillskjutits av ägaren i anslutning till uppförandet av bolagets fastighet i Visby. Det är ej angivet när den ska vara
reglerad.
AB Svenska Spel tar i vissa fall ut en ombudspant efter individuell
bedömning av respektive ombud som kvarstår så länge ombudet är aktivt,
därav långfristig skuld.
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 avsättningar för pensioner.

Moderbolag

2009

2008

2009

2008

13
15
15
1
44

14
15
14
13
56

12
15
15
1
43

13
15
14
13
55

Det pensionsåtagande som Svenska Spel har via Svenska Spels
Pensionsstiftelse täcks inte till fullo av de medel som Stiftelsen har till sitt
förfogande. Skillnaden redovisas i balansräkningen som en långfristig
skuld.
Avsättning för pensioner
Avsättning till pensioner är i moderbolaget beräknad enligt bestämmelserna i Tryggandelagen och redovisas i balansräkningen som en långfristig
skuld.
Alectas konsolideringsgrad var per den 31 december 2009 141 procent
(112). Konsolideringsgraden beräknas som verkligt värde av förvaltningstillgångar i procent av förpliktelserna enligt Alectas aktuariella antaganden.
Denna beräkning överensstämmer emellertid inte med beräkningsgrunderna i IAS 19. 2009 års kostnader för koncernens pensionsförsäkringar
som är tecknade i Alecta uppgår till 39,5 MSEK (28,6).

Not 20 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder
Koncern

Moderbolag

MSEK

2009

2008

2009

2008

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Personalrelaterade kostnader
Summa

291
210
80
580

252
219
84
555

219
169
—
388

196
173
—
369

För moderbolaget redovisas upplupna kostnader i not 23.
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Not 21 Regleringsfonder och fonderade vinster
Till regleringsfonden för spel och lotterier förs preskriberade (oinlösta) vinster samt öresavkortningar. Uttag ur regleringsfonderna används till utbetalning av preskriberade vinster (reklamation), återföring till vinnande deltagare i de olika spelen och till att öka vinsttätheten i lotterier. Fonderade

vinster utgörs av aktuella vinster per produkt och omgång som är möjligt
att betala ut. Gällande spel avsätts vinstmedel till fonden efter avgjord
spelomgång, gällande lotter avsätts vinstmedel vid aktivering.

Koncern

Moderbolag

MSEK

2009

2008

2009

2008

Regleringsfonder
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående avsättning

101
59
160

95
6
101

101
59
160

95
6
101

Fonderade vinster
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående avsättning

192
223
415

330
–138
192

157
225
381

312
–156
157

Not 22 Förfallostruktur för skulder
Förfallotidpunkter, MSEK

Inom 1 år
Inom 1–5 år
Över 5 år
Summa

Obetalda vinster

Leverantörsskulder

Regleringsfonder

Fonderade vinster

Övriga
långfristiga skulder

Totalt

458
500
733
1 691

580
—
—
580

160
—
—
160

415
—
—
415

15
29
—
44

1 628
529
733
2 890

Realränteobligationer
Förfallotidpunkter

Inom 1 år
Inom 1–5 år
Över 5 år

70
355
673

Not 23 Förutbetalda intäkter
Koncern

Moderbolag

MSEK

2009

2008

2009

2008

Förutbetalda insatser ﬂerveckorsspel
Övriga poster
Personalrelaterade kostnader
Summa

133
—
—
133

114
—
—
114

133
30
43
206

114
34
45
193

Koncernens kostnader för löner, sociala avgifter samt förändring av semesterlöneskuld m.m. redovisas som övriga skulder, se not 20.

Not 24 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-

70

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

och bingolokaler. Koncernens hyreskostnader uppgår till 76,2 MSEK (94,9).
Moderbolagets hyreskostnader är för 2009 49,9 MSEK (56,4).

forts. not 24
Koncern

Moderbolag

Operationella leasingavtal – koncern/moderbolag som leasetagare, MSEK

2009

2008

2009

2008

Inom 1 år
Efter 1 år, men inom 5 år
Efter 5 år
Summa

59
237
397
693

67
241
420
728

32
126
98
256

32
126
130
288

Hyresavtalet för kasinot i Sundsvall löper på 30 år, medan hyresavtalen för
kasinona 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. Hyresavtal för bingohallarna har avvecklats under 2009.

Operationella leasingavtal
– koncern/moderbolag som leasegivare
Dessa avtal avser uthyrning av spel- och lotterminaler till ombud.

Koncern

Moderbolag

Operationella leasingavtal – koncern/moderbolag som leasegivare, MSEK

2009

2008

2009

2008

Inom 1 år
Efter 1 år, men inom 5 år
Summa

50
200
250

51
203
254

50
200
250

51
203
254

Efter 5 år bedöms den årliga intäkten från operationella leasingavtal hänförlig till uthyrning av terminaler till spel- och lottombud uppgå till cirka 50 MSEK per år.
Koncern

Moderbolag

Uthyrda spel- och lotterminaler, MSEK

2009

2008

2009

2008

Ingående anskaﬀningsvärden
Årets inköp
Årets avyttringar
Utgående anskaﬀningsvärde

146
—
0
146

144
2
0
146

146
—
0
146

144
2
0
146

–79
–29
0
–108
38

–50
–29
0
–79
67

–79
–29
0
–108
38

–50
–29
0
–79
67

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Årets avyttringar
Utgående avskrivningar
Bokfört värde

Not 25 Eventualförbindelser/ansvarsförbindelser och ställda säkerheter samt framtida åtaganden
Eventualförpliktelse/ansvarsförbindelse
Koncern
Ställda säkerheter, MSEK

Spärrade medel som säkerhet för lån
Kreditgarantier
Summa

Moderbolag

2009

2008

2009

2008

—
12
12

0
12
12

—
11
11

0
11
11

Koncern

Moderbolag

Framtida åtaganden för inköp av materiella anläggningstillgångar
samt övriga kontraktsbundna åtaganden, MSEK

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Inom 1 år
Efter 1 år, men inom 5 år
Efter 5 år
Summa

636
786
339
1 761

474
928
330
1 732

596
668
100
1 364

432
687
130
1 249

Övriga kontraktsbunda åtaganden avser hyresavtal, sponsringsavtal samt övriga stora avtal med samarbetspartners.
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Not 26 Närstående
Koncernbolag
Prissättning internt sker enligt ”armlängdsprincipen”. Den grundläggande
principen är att priserna ska sättas som om transaktionerna sker mellan två
oberoende företag. Moderbolaget har under 2009 köpt tjänster från andra
koncernbolag för 0,0 MSEK (0,0) respektive sålt tjänster till ett värde av 8,9
MSEK (13,2).
Statliga bolag
Koncernen har under året köpt varor och tjänster på kommersiella villkor
och bland de konton med väsentliga belopp märks :
TeliaSonera AB
Posten AB
Teracom AB

Staten
I det av regeringen 2004-12-22 givna tillstånd att anordna vissa lotterier
under övriga bestämmelser punkt 8.5 framgår att bolagets vinstmedel
under 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 199810-05 erhållit särskilt beslut om undantag från bestämmelserna i 21 kap
1§ aktiebolagslagen avseende låneförbud. Vid årsskiftet uppgick utlånade
medel till Riksgäldskontoret till 1 300 MSEK (1 200).

61,4 MSEK (74,0)
42,5 MSEK (32,2)
1,1 MSEK (9,9)

Not 27 Andelar i koncernbolag
Moderbolagets andelar i koncernbolag, TSEK

2009

2008

Ingående anskaﬀningsvärde
Försäljning
Återlämnat aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden

141 466
—
—
141 466

141 466
—
—
141 466

Ingående nedskrivningar*
Årets nedskrivningar*
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

–70 000
—
–70 000
71 466

–70 000
—
–70 000
71 466

* Avser nedskrivning av aktier och andelar i Svenska Spels Förvaltnings AB med anledning av att bokfört värde överstiger koncernmässigt nettovärde.

Org.nr

Säte

Kapitalandel, %

Antal andelar

Bokfört värde,
TSEK 2009-12-31

Bokfört värde,
TSEK 2008-12-31

556597-7278
556485-4304
556485-4312
556574-1682
556485-4296

Visby
Visby
Visby
Stockholm
Stockholm

100
100
100
100
100

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

71 066
100
100
100
100

71 066
100
100
100
100

Org.nr

Säte

Kapitalandel, %

Antal andelar

Bokfört värde,
TSEK 2009-12-31

Bokfört värde,
TSEK 2008-12-31

556586-7016
556598-3409
556240-7881
556485-4320

Stockholm
Stockholm
Visby
Visby

100
100
100
100

1 000
1 000
1 000
1 000

—
—
—
—

—
—
—
—

Moderbolagets andelar i dotterbolag

Svenska Spels Förvaltnings AB
Keno AB (vilande bolag)
Triss AB (vilande bolag)
Bellman Casino AB (vilande bolag)
Casino Cosmopol AB

Moderbolagets andelar i indirekt ägda dotterbolag

CC Casino Restaurang AB
Casino Cosmopols Fastighets AB
AB Svenska Spels Servicecenter
AB Svenska Spels Internetservice

Not 28 Resultat från andelar i koncernbolag
Koncern
MSEK

Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol AB
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Moderbolag

2009

2008

2009

2008

—

—

540

611

Not 29 Händelser efter balansdagen
En ny organisation som består av sex verksamhetsområden och fyra staber
träder i kraft 1 januari 2010. Syftet med en förändrad organisation är bland
annat att skapa förutsättningar för att bolaget ska arbeta mer processorienterat och att alla medarbetare förstår hur den egna arbetsinsatsen
bidrar till nöjda kunder.

Den 16 februari 2010 beslutade Regeringsrätten att inte meddela Svenska
Spel prövningstillstånd i ett överprövningsmål om oﬀentlig upphandling.
Beslutet innebär i praktiken att den överprövade upphandlingen måste
göras om med tillämpning av lagen (2007:1091) om oﬀentlig upphandling
och att bolaget anpassar sin verksamhet till de oﬀentliga upphandlingsreglerna.

Not 30 Osäkerhet i uppskattningar och bedömningar
Källor till osäkerhet i uppskattningar
Företagsledningen har analyserat väsentliga osäkerhetsfaktorer för koncernens utveckling samt centrala redovisningsprinciper. Nedan följer en redogörelse för några viktiga riskfaktorer som kan påverka Svenska Spels verksamhet, ﬁnansiella ställning och resultat.
Balanserade utvecklingsutgifter ska kunna återvinnas
Vid årsskiftet fanns i Svenska Spel-koncernen balanserade utvecklingsutgifter om totalt 235 MSEK (246). Dessa är hänförliga till ﬂera systemplattformar

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 väsentlig inverkan på bokförda värden för de aktuella plattformarna.

Not 31 Uppgifter om moderbolaget
AB Svenska Spel är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby. Moderbolagets aktier förvaltas av
Finansdepartementet. Adressen till huvudkontoret är Norra Hansegatan 17,
621 80 Visby.

Svenska Spels koncernredovisning för 2009 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 11 mars 2010.

Not 32 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
Till Ungdomsstyrelsen utbetalas
Till kulturändamål utbetalas
Till staten utbetalas
Balanseras i ny räkning
Summa

1 337 994 000
182 492 000
217 000
3 587 176 000
13 101 614
5 120 980 614

Föreslagen utbetalning som föreläggs årsstämman, SEK

Till Riksidrottsförbundet utbetalas
Till kulturändamål utbetalas
Till staten utbetalas
Summa

500 000 000
141 000
4 476 642 000
4 976 783 000

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar läggs fram för fastställelse på årsstämman den 20 april 2010.
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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 ställning 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 moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Visby den 11 mars 2010

Margareta Winberg
Styrelseordförande
Stefan Borg
Styrelseledamot

Björn Fries
Styrelseledamot

Eva-Britt Gustafsson
Styrelseledamot

Lena Jönsson
Styrelseledamot

Lena Borgström Melinder
Styrelseledamot

Lars Otterbeck
Styrelseledamot

Anders Andersson
Styrelseledamot/
Arbetstagarrepresentant

Martina Ravn
Styrelseledamot/
Arbetstagarrepresentant

Meta Persdotter
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträﬀande denna årsredovisning har avgivits den 12 mars 2010

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Per Wardhammar
Auktoriserad revisor
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Anders Herjevik
Auktoriserad revisor
Av Riksrevisionen förordnad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i AB Svenska Spel
Org.nr 556460–1812

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i
AB Svenska Spel för år 2009. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 6–76. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 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 verkställande 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 årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder 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 aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat
och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 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 12 mars 2010

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Per Wardhammar
Auktoriserad revisor

Anders Herjevik
Auktoriserad revisor
Av Riksrevisionen förordnad revisor

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

75

FLERÅRSÖVERSIKT

Flerårsöversikt koncernen Svenska Spel
Resultaträkning i sammandrag, MSEK

2009

2008

2007

2006

2005

Bruttospelintäkter
Övriga spelrelaterade intäkter m.m.
Summa spelintäkter m.m.

22 175
252
22 427

22 559
242
22 800

21 499
217
21 716

20 071
210
20 281

19 586
241
19 827

Kostnad för sålda varor och tjänster
- Vinnarnas andel*
- Provisioner
- Övrigt
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

–12 268
–2 020
–43
8 096

–12 709
–1 983
–37
8 071

–11 852
–1 916
–33
7 915

–11 114
–1 787
–29
7 351

–11 064
–1 786
–26
6 951

Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella
tillgångar
Rörelseresultat

15
–971
–1 890

11
–924
–1 853

20
–895
–1 695

89
–804
–1 612

92
–762
–1 551

–329
4 921

–320
4 985

–309
5 036

–261
4 763

–209
4 521

Övriga ﬁnansiella intäkter och kostnader
Ränte- och ﬁnansiella intäkter
Ränte- och ﬁnansiella kostnader och skatt
Årets resultat

—
137
–81
4 977

—
290
–167
5 108

90
215
–92
5 247

3
118
–76
4 807

1
115
–68
4 569

Nyckeltal
Nettospelintäkter spel, MSEK
Rörelsemarginal, %
Resultat per aktie, MSEK
Soliditet, %
Nettoomsättning per anställd, MSEK
Spel- och lottombud, antal
Spelplatser med Vegas

9 905
21,9
2,5
62,2
4,63
6 758
2 187

9 804
21,9
2,6
64,6
4,70
6 811
2 229

9 598
23,6
2,6
65,9
4,99
6 385
2 248

8 905
23,5
2,4
67,9
4,95
6 385
2 190

8 506
22,8
2,3
68,0
4,88
6 191
2 145

Övriga uppgifter
Utbetalt till Riksidrottsförbundet
Utbetalt till Ungdomsstyrelsen**
Utbetalt till staten

500
—
4 477

1 338
182
3 587

1 394
196
3 657

1 216
154
3 437

1 019
131
3 417

* Här ingår preskriberade vinster
** Enligt budgetpropositionen 2009/10:1 har riksdagen godkänt att regeringen på Svenska Spels årsstämma 2010 verkar för ett beslut om stöd till idrotten i form av ett
bidrag om 500 MSEK. Någon utbetalning direkt till Ungdomsstyrelsen kommer inte att ske.
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Hållbar utveckling
AB Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten. All
vinst ska därmed disponeras på det sätt som regeringen
beslutar.
Företaget har regeringens tillstånd för lotter och vadhållning på idrottstävlingar, värdeautomater, kasinospel
samt poker över internet.
I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska
Spel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB samt Svenska
Spel Förvaltnings AB. Svenska Spels Förvaltnings AB bildar
en underkoncern med dotterbolagen Casino Cosmopols

Fastighets AB, CC Casino Restaurang AB, AB Svenska Spels
Servicecenter och AB Svenska Spels Internetservice. Organisationen har under 2009 utgjorts av de fyra affärsområdena
Restaurangspel & Bingohallar, Kasino, Ombud och Internet,
samt de fem staberna Ekonomi & Koncernstöd, Kommunikation & Samhälle, IT, Juridik och Personal.
Av den beräknade totala kända nettospelmarknaden på
18 600 miljoner kronor 2009, var Svenska Spel marknadsledare med 53 procent.

VD om Svenska Spels
hållbarhetsarbete
Den svenska spelbranschen står inför stora utmaningar. Nu gäller
det för spelaktörerna att gå från ord till handling och bevisa att
man menar det man säger. Det är enkelt att säga att man tar ett
samhällsansvar i allmänhet och spelansvar i synnerhet. Att sätta
upp en skylt på spelsajten på internet med telefonnumret till en
stödlinje är lätt. Att be en kund sätta upp sina egna spelgränser är
enkelt. Att erbjuda ett test för de egna spelvanorna är okomplicerat. Att välja bort osunda intäkter är inte lika enkelt.
Det som i grund och botten gör skillnad mellan spelbolagen är
hur företagen tjänar sina pengar och på vem. Svenska Spels mål är
att sätta långsiktig hållbar utveckling före kort siktig vinstmaximering. Ett sätt för oss att ta temperaturen på oss själva för att se att
vi är på rätt väg, är att fokusera på sunda intäkter. De viktiga besluten handlar om balansen mellan samhällsansvar och kortsiktiga
intäkter.
Svenska Spel har en stark övertygelse om att långsiktigt hållbara kunder är nöjda kunder. Därför handlar samhälls ansvar inte
bara om det uppdrag vi har fått av våra ägare. Det handlar framför
allt om aﬀ ärsmässighet, omtanke och hållbar utveckling av företaget.
Vi har fattat viktiga ekonomiska beslut under senare år, så som
krav på obligatorisk spelbudget på internet, att se produktutveckling genom våra spelansvarsglasögon och låta våra internetspe-
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lare få enkel och lättillgänglig information om hur mycket de har
spelat – ett tids- och pengasaldo. Det är beslut som vi tagit av
omtanke om våra kunder. I Hållbarhetsredovisningen ﬁnns de
noga redovisade under respektive ansvarsområde. Svenska Spel
kommer fortsätta att gå i fronten för en sund och klok spelbransch. Precis som våra kunder, medarbetare och ägare förväntar
sig. Vi utgår från att vår omvärld hjälper oss i det arbetet.
Meta Persdotter
VD Svenska Spel

Detta är långsiktigt
hållbar utveckling för Svenska Spel
Syftet med CSR* är att skapa långsiktigt hållbara ﬁnansiella och icke-ﬁnansiella vinster för
samtliga intressenter. Svenska Spels grundinställning är att integrera CSR-strategierna, det
vill säga strategierna för samhällsansvaret med de aﬀärsmässiga strategierna utifrån
intressenternas förväntningar och förutsättningarna på marknaden.

F

ör Svenska Spel betyder hållbar utveckling att i alla
lägen balansera den affärsdrivande verksamheten
med samhällsansvaret. Svenska Spel redovisar den
långsiktigt hållbara utvecklingen genom de fem
strategiskt viktiga ansvarsområdena; ekonomiskt ansvar,
affärsetiskt ansvar, socialt ansvar, ansvar för medarbetarna
samt ansvar för miljön.

Uppdrag, affärsidé, strategiska mål
och framgångsfaktorer
Svenska Spels uppdrag från ägaren är att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt.
Svenska Spel har en mycket tydlig avsikt att ansvarstagandet ska vara en naturlig del av spelupplevelsen och
göra skillnad för spelarens val av spelalternativ. Företagets
affärsidé har omformulerats under 2009.
”Svenska Spel säljer positiva spelupplevelser för de
många människorna, så att vi uppfyller vårt uppdrag från
ägarna, med ambition om ett spelansvarsarbete i världsklass, och att våra medarbetare får utveckling, arbetsglädje
och mening”.
Enkelhet och sund tillväxt är de två framgångsfaktorer
som beskriver hur Svenska Spel ska utföra såväl ledarskapet
som arbetet inom företaget för att lyckas med det som
man har föresatt sig.

Svenska Spels strategiska affärsmål fram till 2012 omfattar
Kundmål, Ansvarsmål, Lönsamhetsmål, samt Medarbetarmål.
Kundmålet: För att växa omsättningsmässigt och upprätthålla en stabil marknadsandel, strävar företaget efter att
fler människor som spelar för lagom stora summor pengar
ska välja Svenska Spel framför andra spelbolag.
Ansvarsmålet: Att uppfattas som det schyssta företaget
innebär att ansvarstagandet omfattar allt som företaget gör.
Spelansvar, affärsetik och säkerhet är viktiga exempel på att
alltid kombinera spelupplevelser med ett ansvar. Att helt
enkelt vara det bästa alternativet på marknaden när det gäller att minska risken för spelberoende och tillhandahålla
kunskap och stödsystem för att öka spelarnas möjlighet att
spela tryggt, sunt och säkert. Spelansvaret ska vara lika integrerat i marknadsföringen som i spelverksamheten.
Lönsamhetsmålet: Goda intäkter, kostnadskontroll och
bra resultat även på lång sikt innebär att, i linje med uppdraget, skapa en omtänksam och ansvarsfull miljö kring spelandet. För att lyckas med detta måste Svenska Spel ha en fortsatt hög marknadsandel.
Medarbetarmålet: Att vara ett långsiktigt lönsamt företag är bara möjligt om man har duktiga och kreativa medarbetare som mår bra och trivs på sitt arbete.

>>

* CSR, Corporate Social Responsibility, det vill säga samhällsansvar. Se utförligare förklaring i Ordlistan sist i denna årsredovisning.
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Riktlinjer för extern rapportering
för företag med statligt ägande
Regeringen beslutade den 29 november 2007 om riktlinjer
för extern rapportering för företag med statligt ägande.
Dessa ersätter de tidigare riktlinjerna som beslutades 2002.
Riktlinjerna har kompletterats med utökade och tydligare
informationskrav avseende hållbarhetsinformation. De statligt ägda företagen lyder under samma lagar som privatägda företag, exempelvis aktiebolagslagen, bokföringsoch årsredovisningslagen. Riktlinjerna är ett komplement
till gällande redovisningslagstiftning och god redovisningssed. Företagen ska senast från och med det räkenskapsår
som inleds den 1 januari 2008 rapportera enligt riktlinjerna.

Långsiktigt hållbar utveckling före
kortsiktig vinstmaximering
Svenska Spels mål är att sätta långsiktigt hållbar utveckling
före kortsiktig vinstmaximering. Detta mäts genom ”sunda
intäkter”. Det sociala ansvaret med spelansvar hamnar lätt i
fokus vad gäller Svenska Spels samhällsansvar. Intressenterna visar dock tydligt att man har höga förväntningar vad
gäller såväl företagets ansvar för miljö som affärsetik och
säkerhet. Svenska Spels övergripande mål inom dessa
områden är att minska de egna koldioxidutsläppen fram
till 2015 samt att motverka alla försök att utnyttja verksamheten till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet.
Svenska Spels CSR-mål och strategi
Svenska Spels övergripande CSR-mål är att genomföra och
tydliggöra uppdraget att tillhandhålla spel på ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. Detta för att säkra en långsiktigt hållbar verksamhet och ett ökat förtroende för
Svenska Spel som ett ansvarsfullt företag.
CSR-strategin för att nå ovanstående mål grundar sig på
fyra hörnstenar:
• Samhällsansvaret är av högsta prioritet och ska
genomsyra hela företaget.
• Ansvaret vilar på kunskap och erfarenhet.
• Åtgärderna ska utgå från spelens riskfaktorer.
• Arbetet ska tydligt kommuniceras såväl internt som externt.
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Svenska Spel vill av bolagets viktigaste intressenter uppfattas som...
… det spelbolag som bäst förmår hantera samhällets krav
på socialt ansvarstagande i samband med spelverksamhet,
… en seriös och uppskattad dialog- och diskussionspartner
som engagerar sig för att på bästa sätt utföra sitt uppdrag
och föra branschfrågor framåt,
… spelbranschens naturliga ledare, talesman och främsta
källa till kunskap.
Intressentanalysen har därmed haft fokus på att identifiera intressenternas behov och förväntningar samt hur
man upplever Svenska Spels prestation i förhållande till
affärsmässig betydelse inom områdena socialt ansvar,
affärsetik samt miljöansvar.
Spelbranschens utveckling ur
ett hållbarhetsperspektiv
Den totala kända spelmarknadens nettospelintäkter har
ökat under senare år, medan antalet spelare har minskat
och spelarbasens medelålder har ökat. Till stor del handlar
ökningen om de privata internetaktörernas intåg på marknaden. Totalt sett har spelproblemen bland befolkningen
inte ökat. Däremot har problemen i vissa grupper, till
exempel bland unga män, ökat.
Spelbranschens utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
handlar till stor del om att ta till sig och agera utifrån den
kunskap som finns kring socialt ansvar, affärsetik och säkerhetsfrågor, till exempel genom att inte öka intäkterna på
bekostnad av spelare i riskzonen. En förutsättning för att
branschen ska kunna ta sitt samhällsansvar, är att regering
och riksdag tydliggör och agerar utifrån klara och verkningsfulla spelregler för hela branschen.
Svenska Spels övergripande utmaning inom hållbarhet
Svenska Spel har tagit många steg mot en långsiktigt hållbar
utveckling för företaget. En stor utmaning är dock de oreglerade aktörerna vars satsningar gjort att den svenska spelbranschens reklaminvesteringar ökat kraftigt de senaste
åren. Svenska Spels uppdrag att beakta konsumenternas
intresse av ett trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet,
samt en väl utbyggd service såväl i storstad som i glesbygd,
försvåras.

Intressenternas påverkan på verksamheten
Kunskapsinhämtningsmetod i intressentanalysen
Identifiering och urval
av intressenter samt
anpassning av frågeställning

Strukturerade
djupintervjuer,
ett tillfälle per år

Nulägesanalys,
rekommendationer
och målsättning

Utveckling/
implementering

Identiﬁerade nyckelfrågor (samtliga intressenter)
Bedömningsvärde

100
87

80
66 68

60

87
71 69

72

69

54

40

Betydelse för aﬀärsmässig
framgång i nuläget

20

Uppfattad prestation
i nuläget
Uppfattad förnyelse
inom området
Miljöansvar

Socialt
ansvar

Svenska Spel lät under hösten 2009
genomföra en intressentanalys med hjälp
av Intellectual Capital. I analysen framkommer att intressenterna uppfattar att
företaget både har förbättrat sin prestation
och förnyat sig inom områdena miljöansvar,
socialt ansvar samt aﬀ ärsetik. Intressenterna har stor påverkan på Svenska Spels
beslutsfattande, framför allt genom att
kommunikation och transparens har
kommit allt mer i fokus för företaget.

Aﬀärsetik

Ansvar och implementering
Svenska Spels avdelning CSR , som ingår i staben Information & CSR, har ansvaret för övergripande policyer, strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäller etik- och
ansvarsfrågor. CSR-avdelningen har även det övergripande
ansvaret för den årliga hållbarhetsredovisningen. Beslut om
policyer inom CSR-området fattas av Svenska Spels styrelse.
Så här redovisar Svenska Spel ansvar och hållbarhet
Svenska Spel redovisar för tredje året i rad en hållbarhetsredovisning i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting
Initiative (GRI). Rapportering sker en gång per år som en
del av årsredovisningen. Redovisningen av Svenska Spels
ansvarsarbete sker även i den samhällsrapport som
Svenska Spels ägare Finansdepartementet begär in en
gång per år.

Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete
inom fokusområdena ekonomiskt ansvar, affärsetik och
säkerhet, socialt ansvar, ansvar för medarbetarna samt
ansvar för miljön. Svenska Spels prestation i relation till sin
affärsmässiga betydelse inom fokusområdena socialt
ansvar, affärsetik samt miljö har utvärderats i förhållande till
företagets nyckelintressenter. Ambitionen är att Svenska
Spels prioriteringar av samhällsansvar ska stämma överens
med de externa intressenternas behov och förväntningar.
Urval av hållbarhetsdata för redovisningen har i ett första
skede gjorts i ett antal workshops där berörda nyckelpersoner har medverkat. Data har sedan inhämtats från staber
och verksamhetsområden. Controlling ansvarar för insamling och kvalitetssäkring.
Redovisningen gäller för kalenderåret 2009 och omfattar
moderbolag och dotterbolag. Senaste rapporten (Hållbarhetsredovisning 2008) utkom i april 2009.
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Exempel på spelansvarsåtgärder 2009
Januari
Svenska Spel betalar ut 5 miljoner kronor till Hjärnfonden för
forskning om beroendesjukdomar. Avtalet gäller 5 miljoner
kronor per år i fem år.
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 pokerspelare får
problem med sitt spelande.

Januari
Reviderade sanktioner för Vegas
vid bristande ålderskontroll.

Juni
Åldersveriﬁering införs på
samtliga Vegas spelplatser.

2009
Maj
lagom-kampanj för
Spela lag
kunder gällande tid.

Maj
Svenska Spel certiﬁeras till
European Lotteries standard
för spelansvar.

Januari
Nya delar i Vegas spelansvarsutbildning för aﬀ ärspartners
introduceras.

Alla vet hur tiden fungerar. När man väntar
på något går den långsamt. När något ovanligt händer står den still. Och när man har
roligt går den riktigt snabbt. (Nu är du till
exempel redan uppe i 9 sekunder.)
När man spelar kan det ibland kännas
som att tiden försvinner. För vissa blir det
ett problem.
Vi på Svenska Spel kan tyvärr inte vrida
tillbaka klockan, men vi kan göra vårt bästa för att ingen ska spela mer än de hade
tänkt från början. Därför har vi tagit fram
verktyg som kan hjälpa dig att hålla koll på
tiden när du spelar. De ser till att du följer
de gränser du själv har satt upp.
Nu har vi lånat 27 sekunder. Har du fortfarande några över kan du läsa mer på
spelalagom.se
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Juni
Ny spelansvarsbroschyr på kasinona
med information om kasinot och spelansvarsråd till alla förstagångsbesökare.

öka ku

Juli
Kasinona får spelansvarsbroschyrer på
engelska.

December
Spela lagom-kampanj om åldersgränser går i repris.

September–december
Ny spelansvarskampanj för
Vegas aﬀ ärspartners under
hösten och vintern.

September
SPER, Spelbranschens Etiska Råd, ombildas till en ideell förening med mål att
öka kunskapen
nskapen om speletiska frågor.

November
Ny spelansvarsutbildning för Svenska
Spels ombud om kontroll av kraven på
ålderskontroll.

December
Beslut om 18-års åldersgräns vid köp av
lotter införs under 2010, beslut att Svenska
Spel ﬁnansierar Självhjälpsprogrammet
och Stödkontakten under 2010.

September
Pilot – nytt självtest av spelproblem på
internet.

Årets Vegas spelansvarige 2009,
Palatset Bar & Restaurang i Göteborg.
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Svenska Spels intressenter
Analys och dialog
På uppdrag av Svenska Spel genomförde Intellectual Capital AB under hösten 2009
djupintervjuer med 107 av företagets interna och externa intressenter. Hela analysen
med fördjupad information ﬁnns på svenskaspel.se.

–

+

nde
y ta
Infl

Prioriterade grupper

Identifiering av urval av intressenter
+

Attityd

*OnZUFMTFSJL
BLUJWBOIÊOHBSF

*OnZUFMTFSJL
BLUJWNPUTUÌOEBSF

–

Urvalet av intressenter för djupintervjuer har skett utifrån
kriterierna inﬂytande på, uppfattad attityd till samt uppfattat intresse för Svenska Spels ansvarsarbete. Målet har varit
att få en så bred spridning i intervjuerna som möjligt.

–

+

Intresse

Definition av ansvarsbegreppen
Svenska Spel har identiﬁerat
tre områden där intressenterna
särskilt ser behovet av prestation
inom ansvarsområdet i relation
till den aﬀ ärsmässiga betydelsen:

84

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

Aﬀ ärsetik – hög moral när det
gäller konkurrens, produktion,
marknadsföring, försäljning,
redovisning, medarbetare,
bolagsstyrning.
Svenska Spel deﬁnierar aﬀ ärsetiskt ansvar som företagets
ansvar att säkerställa att människor inte utnyttjas, luras eller på
annat sätt far illa av företagets
verksamhet.

Socialt ansvar – att bidra till en
positiv samhällsutveckling i stort.
Svenska Spel deﬁnierar socialt
ansvar som företagets ansvar att
bidra till en positiv samhällsutveckling på de platser där
företaget verkar.

Miljöansvar – minimering av
negativ miljöpåverkan. Svenska
Spel deﬁnierar miljöansvar som
företagets ansvar att minimera
negativ miljöpåverkan från sin
verksamhet.

partne
Samarb

Leverantö
samhäl

Myn

Intressentintervju 2009
Under hösten 2009 genomfördes 107 djupintervjuer
med ett urval av Svenska Spels interna och externa
intressenter. I analysen har intressenterna deﬁnierat
sina mest framträdande förväntningar inom områdena aﬀ ärsetik, socialt ansvar samt miljöansvar. Man
har dessutom bedömt betydelsen för aﬀ ärsmässig
framgång, uppfattad prestation samt uppfattad förnyelse inom området. Jämförelse har gjorts mellan
nuläge 2009 jämfört med föregående år.
Huvudansvaret för att genomföra intressentanalysen ligger hos Svenska Spels CSR-avdelning. Under
2010 införs en genomgripande organisationsförändbransc
ring inom Svenska Spel,
där även ansvar och roller för
Akt
verksamheten deﬁnieras.

Styrelse
Media

Ledning

Aktörer
örer i
branschen
hen

Med
Medarbetare

Intresseorganisationer

Lokala
samhället

2008 intervjuades åtta av de nu 17 intressentgrupperna
• Ombud
• Ägare
• Myndigheter
• Samarbetspartners
• Leverantörer
• Lokala samhället
• Intresseorganisationer
• Aktörer i branschen

Spelare

arbetare

Svenska Spel
2009

Ombud
/Förening
/Aﬀärspartners

Nationella
samhället

Ägare

Globala
samhället
let

Myndigheter
digheter
Leverantörer
rer

Svenska Spels intressenters
mest framträdande förväntningar

Samarbetsetspartners
rs

Aﬀärsetiskt ansvar

Aﬀärsetiskt ansvar

t'ÚSBOLSBJOUFSOU
t7BSBGÚSFEÚNFJCSBOTDIFO
t4ÊLFSTUÊMMBLPOUSPMMPDIVQQGÚMKOJOH
t'ÚSBEJBMPHLPNNVOJLBUJPO
t7JTBUSBOTQBSFOT

Socialt ansvar
t5ZEMJHHÚSBWBETPDJBMUBOTWBSÊS
GÚS4WFOTLB4QFM
t%FmOJFSBNÌMPDINÊUFUBM
t7BSBGÚSFEÚNFJOPNTQFMBOTWBS
t4UÚEKBGPSTLOJOHPDIVUCJMEOJOH
t4BNBSCFUBNFE
JOUSFTTFPSHBOJTBUJPOFSOB
t'ÚSTUÊSLBTQFMBOTWBSFUQÌ7FHBT

Miljöansvar

Socialt ansvar

Miljöansvar

t%FmOJFSBNÌM
t½LBLVOTLBQFSJOUFSOU
t"OBMZTFSBPDINJOTLBNJMKÚQÌWFSLBO
t6UOZUUKBEJHJUBMJTFSJOHFONFS
t*OUFWBSBMFEBOEF NFOCÊUUSFÊO
HFOPNTOJUUFU
t,PNNVOJDFSBÌUHÊSEFSPDIBLUJWJUFUFS
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Intressentdialogen

86

Intressenter

Exempel på intressenternas förväntningar

Exempel på dialog under 2009

Spelare
I butik och restaurang,
Casino Cosmopol,
svenskaspel.se och
genom föreningar.

• Transparens
• Konkurrenskraftig återbetalning
• Stöd till idrotten och spelberoende

• Kundsupport och reklamationshantering
• Fokusgrupper
• Spelkartläggningen (årlig undersökning om spel och
spelmarknaden) och andra undersökningar

Medarbetare

•
•
•
•

•
•
•
•

Ledning

• Säkerställa kontroll och uppföljning i
ansvarsarbetet
• Öka miljökunskapen internt
• Spelansvar naturlig del i alla processer

• Spelakademin
• Frukostmöten med medarbetare, politiker och andra
intressenter
• CSR-konferens

Styrelse

•
•
•
•

•
•
•
•

Styrelsemöten
Bolagsstämma
Spelakademin
Redovisning av hållbarhetsarbetet i revisionsutskott och
styrelse

Ombud

• Föredöme i branschen
• Förbättra spelupplevelsen
• Tydligare kommunikation om 18-årsgräns

•
•
•
•

Ombudsforum
Nätverksträﬀar
Besök av distriktsansvariga
Ombudsutbildningar inkl. spelansvar

Aﬀärspartners
Restauranger och
bingohallar

•
•
•
•

Tydligare kommunikation
Stödet till idrott och ungdomsverksamhet
Kommunikation av spelets negativa sidor
Mer spelansvar

• 6 ggr per år utskick av partnertidningen Vegas News
• Utbyte med restauratörer om hur de upplever och vill
utveckla samarbete med Svenska Spel ur ett spelansvarsperspektiv
• Dialog med kundansvarig

Föreningar

•
•
•
•

Ökad digitalisering
Stöd till den breda idrotten
Stöd för forskning och utbildning
Stöd av spelberoendebehandling

• Idrottsgala
• Säljkontakter
• Workshop med föreningar inför beslut om 18-årsgräns

Leverantörer
T.ex. reklambyråer,
undersöknings- och
säkerhetsföretag

• Analys för att minska miljöpåverkan
• Samarbete med intresseorganisationerna
• Förebyggande insatser mot spelproblem och stöd till
behandling

• Upphandlingar
• Avstämningsmöten
• Spelmässor

Ägare
Staten

• Föredöme i branschen
• Marknadsföring med avseende på samhällspåverkan
• Stärkt Vegas spelansvar

• Bolagsstämma
• Spelakademin
• Avstämningsmöte med Finansdepartementet och Socialdepartementet
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Dialog/kommunikation
Minskad miljöpåverkan
Utbildning
Föredöme inom spelansvar

Mindre miljöpåverkan
Stöd till spelberoendeforskning
Tydliggöra sponsringsstrategier
Debatt kring spelets risker

Regelbunden kommunikation genom företagets intranät
Medarbetarsamtal
Attitydundersökning om inställning till spelansvar
Regelbundna frukostmöten

Om intressentdialogen
Matrisen visar exempel på respektive intressentgrupps förväntningar, dialoger, åtgärder under
2009 samt fokus 2010.

Exempel på åtgärder under 2009

Exempel på fokusområden 2010

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lansering av nytt självtest
Åldersgränser på alla spel
Ytterligare förbättringar av trygghet och säkerhet
Utveckling av Spelkoll i ﬂer kanaler
Distansavtal för avstängning

• Ny värdegrund
• Intern miljöutbildning

•
•
•
•

Ny chefsutbildning i spelansvar
Miljöutmaning och miljöutbildning för samtliga
Spelpolitiskt forum
Webbkamera som komplement till videokonferenser

• Ny värdegrund
• Uppdaterad miljöpolicy
• Certiﬁering enligt European Lotteries spelansvarsstandard

• Fortsatt öppenhet i intressentdialogen

• Ny sponsringsstrategi
• Inriktningsbeslut om inrättande av forskningsråd
• Beslut om stöd till Självhjälpsprogrammet och Stödkontakten
under 2010

• Implementering av den nya värdegrunden
• Forskningsråd
• Miljöcertiﬁering ISO 14001

• Ny spelansvarsutbildning i samarbete med Spelinstitutet
• Beslut om 18-års åldersgräns vid köp av lotter
• Fördubblat antalet ålderskontroller och förbättrat resultaten

• Utredning om energieﬀektivisering för digitala skärmar och
terminal
• Införa 18-års åldersgräns vid köp av lotter

• Över 80 procent godkända provköp av 2 438 st
• Ansvarskampanjer hos aﬀ ärspartners för att poängtera åldersgränsen på Vegas och påminna om att kontrollera legitimation
• Förstärkta rutiner kring hantering av färgade sedlar
• Miljöbilar för samtliga förare samt utbildning i Eco-driving

• Implementering av nytt centralsystem som skapar förutsättning för
nya spelansvarsåtgärder

• Beslut om 18-års åldersgräns vid köp av lotter
• Beslut om stöd till Självhjälpsprogrammet och Stödkontakten
under 2010

• Säkerställa 18-års åldersgräns vid köp av lotter
• Driva säljarbetet i linje med gott spelansvar

• Förbereda Svenska Spels nya uppförandekod, även omfattande
leverantörer

• Ökad samverkan med idrotten
• Kommunicera Svenska Spels arbete kring samhällsansvar

• Kontinuerlig redovisning av ansvarsåtgärder och eﬀekterna av dem
• Bestyrkt hållbarhetsredovisning

• Ny värdegrund
• Nya nyckeltal
• Uppdaterad miljöpolicy

Beslut om 18-års åldersgräns vid köp av lotter
Utvecklad betalningslösning på internet
Förbättrade säkerhetsåtgärder på Casino Cosmopol
Tillstånd till höjd återbetalning på Stryktipset
Säkerhetsåtgärder för att motverka kriminalitet och rån

>>
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Intressentdialogen

88

Intressenter

Exempel på intressenternas förväntningar

Exempel på dialog under 2009

Myndigheter
Lotteriinspektionen
och Statens folkhälsoinstitut

• Kontroll och uppföljning gentemot ägardirektiv
• Driva dialog gällande marknadsföring av spel
• Kommunikation av vad som görs inom ansvar

• Löpande avstämningar med Lotteriinspektionen, OSS
(Oberoende Spelsamverkan)
• Löpande dialog med Statens folkhälsoinstitut

Intresseorganisationer
T.ex. branschorganisationer för spelbolag,
spelberoendeförbund
och behandlingshem

• Bättre ålderskontroll
• Minskad miljöpåverkan – klimatkompensation av det som
inte kan reduceras
• Stöd till aktiviteter för att engagera intressenter

• Dialog med förmånstagare (RF och Ungdomsstyrelsen),
ombudens intresseorganisationer, SHR (Sveriges Hotelloch Restaurangägare), Sveriges Bingoarrangörers
Centralorganisation (SVEBICO), CSR Sweden
• Besök hos spelberoendeföreningar
• Paneler med representanter från spelförbund

Aktörer i branschen
Reglerade
spelbolag

•
•
•
•

Media

• Minskad marknadsföring
• Statligt bolag ledande i miljöarbetet
• Stöd till behandling av spelberoende även om det inte
ligger inom Svenska Spels ansvar
• Stärkt spelansvar på Vegas
• Åldergränser på alla spel
• Kreativ marknadsföring av spelansvar

• Spelakademin
• Kontinuerliga presskontakter

Lokala samhället
Kommuner där
Svenska Spel bedriver verksamhet

• Stöd till idrott och föreningsliv
• Påverkan på övriga spelbolag att ta större spelansvar
• Minskad marknadsföring

• Kunskapsutbyte med Gotlands kommun
• Deltagande vid frukostmöten anordnade av kommunen
• Dialog med det lokala samhället i de fyra kasinoorterna

Nationella
samhället
Riksdagsledamöter

•
•
•
•

• Frukostmöten, Spelakademin
• Möten med riksdagsledamöter under våren 2009 i samband med inlämnandet av Svenska Spels remissvar
• Seminarium som diskuterade framtidens spelreglering
under Almedalsveckan

Globala samhället
EU-parlamentariker

• Föredöme i branschen
• Analys för att minska miljöpåverkan
• Tillhandahålla en trygg miljö för spelarna

• Under året besökte representanter från Svenska Spel
Bryssel
• Spelets pris och Pokerutredningen översättes till engelska
för distribution till EUs medlemsländer

Samarbetspartners
T.ex. butikskedjor
och idrottsförbund

•
•
•
•
•

• Ombudsgala
• Dialog med kundansvarig
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Transparens
Inte utnyttja företagets särställning
Analys för att minska miljöpåverkan
Ansvarsarbete som ska genomsyra verksamheten

Transparens
Föredöme i branschen
Analys för att minska miljöpåverkan
Stödjande av spelberoendeforskning och behandling

Tydlig kommunikation av vad företaget gör
Ingen aggressiv reklam
Analys för att minska miljöpåverkan
Konsekventa åldersgränser
Stöd till föreningslivet

• SPER (Spelmarknadens Etiska Råd)
• Spelakademin.
• Återkommande VD-träﬀar i de reglerade spelbolagen

Exempel på åtgärder under 2009

Exempel på fokusområden 2010

• Formalisering av SPER (Spelbranschens etiska råd)

• Kontinuerlig och transparent information.
• Nyhetsbrev om Svenska Spel i samhället.

• Beslut att stödja Självhjälpsmanualen och Stödkontakten
• Beslut om 18-års åldersgräns vid köp av lotter

• Återkommande möte med intressorganisationer
• Fortsatt stöd till Hjärnfonden
• Inrättande av forskningsråd

• Fortsatt miljöarbete med fokus på tjänste-godstransporter, energi
och papper
• Beslut om 18-års åldersgräns vid köp av lotter
• Formalisering av SPER (Spelbranschens etiska råd)
• Svenska Spels spelansvar medför höga krav på alla reglerade
aktörer.

•
•
•
•

Miljöcertiﬁering ISO 14001
Ny spellagstiftning
Arbete kring SPERs (Spelbranschens etiska råd) riktlinjer
Kontinuerliga VD-möten i SPER

• Beslut om 18-årsgräns vid köp av lotter
• Beslut att stödja Självhjälpsmanualen och Stödkontakten

•
•
•
•

Fortsatt ambition vara i världsklass vad gäller spelansvar
Fortsatt arbete med Svenska Spels miljömål
Fortsatt satsning på Spela lagom-programmet
Förstärkt spelansvar på Vegas

• Svenska Spel hållbarhetsgranskar enligt GRI
• Beslut har tagits om att Svenska Spel ska miljö certiﬁeras enligt
ISO 14001
• Samarbete med Supporterlaget för positiv supporterkultur

• Självhjälpsprogrammet
• Stödkontakten
• Miljöcertiﬁering ISO 14001

•
•
•
•
•

• Miljöcertiﬁering ISO 14001
• Forskningsrådet inrättas
• Fortsatt stöd till Hjärnfonden

Hjärnfonden
Inriktningsbeslut att inrätta ett forskningsråd
Beslut att stödja Självhjälpsmanualen och Stödkontakten
Svenska Spels remissvar till Spelutredningen överlämnades 1 april
Dialog kring Svenska Spels samhällsekonomiska rapport Spelets pris

• Pilot av nya självtest
• Dialog med branschorganisationen European Lotteries kring
spelrelaterade EU-frågor
• Dialog kring Svenska Spels remissvar till Spelutredningen samt
samhällsrapporten Spelets pris

• Utveckling av spelansvarsverktygen på svenskaspel.se
• Dialog kring Svenska Spels hållbarhetsredovisning

• Kampanj Supporterlaget

• Implementering av 18-års åldersgräns vid köp av lotter
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Ekonomiskt ansvar
Ekonomiskt ansvar är ett av Svenska Spels nyckelområden vad gäller företagets samhällsansvar. I praktiken handlar det om hur Svenska Spel tjänar sina pengar och vilka
intäkter som är sunda samt på vilket sätt tillväxt och marknadsandelar ska hanteras.

I

begreppet sund tillväxt lägger Svenska Spel relationen
mellan hur många som spelar och för hur mycket de spelar. När företaget växer vill Svenska Spel att antalet spelare
ökar mer än den relativa intäkten. Helt enkelt att ﬂer spelar,
men för mindre pengar per spelare. Svenska Spel har en ambition att växa inom vissa segment och kundgrupper och naturligtvis generera en god lönsamhet, med fortsatt stora intäkter
för ägaren staten och svensk idrott.
Taktiska teman 2010
Under 2010 kommer Svenska Spel att fokusera och prioritera verksamheten utifrån sex viktiga taktiska områden

(teman). Här tydliggörs också hur Svenska Spel balanserar
den affärsdrivande verksamheten med samhällsansvaret.
I första hand återfinns balansgången i följande två teman.
Ökad och föryngrad spelarbas: Trenden på den totala
svenska spelmarknaden går mot att färre personer spelar,
men för större summor, vilket Svenska Spel vill förändra.
Företagets utveckling ska bygga på en sund tillväxt, vilket
medför att framgången bygger på breddad spelarbas – fler
människor som vill spela för lagom stora summor.
Ett handlingskraftigt spelansvarsarbete: Spelande
är till allra största del en positiv upplevelse, men det finns
risker. Svenska Spels uppdrag av ägaren är att bedriva ett

Medieinvesteringar på den svenska marknaden 2009 (Share of voice)
Share of voice 2009
Utländska spelbolag 52%
Svenska Spel 23%

ATG 8%
Folkspel 8%
Svenska Postkodlotteriet 6%
Övriga 3%
Detta diagram omfattar ej annonsering på internet,
då dessa siffror inte publiceras. Källa: SIFO
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Under 2009 ökade spelbranschens
investeringar i reklam med drygt
254 miljoner kronor till totalt 1,44
miljarder kronor (SIFO). I stort sett
hela ökningen kommer från de
utlandsbaserade spelbolagen som
saknar tillstånd för sin verksamhet
i Sverige.

Svenska Spels bruttoreklaminvesteringar ökade jämfört med 2008 från
319 miljoner kronor till 335 miljoner
kronor. Cirka 45 miljoner kronor satsades på reklam för ansvarsfullt spelande – Spela lagom. Sedan 2004
har Svenska Spels andel av de totala
medieinvesteringarna (Share of voice)
på den kända spelmarknaden minskat
från 48 procent till 23 procent.

ansvarsarbete för att motverka att spelberoende uppstår.
Det sociala ansvarstagandet är även en viktig del av företagets kommersiella framgång.

Vilka nivåer sätter kunderna
på sin veckobudget?

Aktiviteter och resultat
Ett års erfarenhet av obligatorisk veckobudget
För ett år sedan införde Svenska Spel obligatorisk veckobudget för samtliga spel på internet samt spel i mobilen.
Veckobudgeten är ett spelansvarsverktyg som innebär att
kunden själv måste sätta en gräns för hur mycket han eller
hon vill föra över till sitt spelkonto varje vecka. Var gränsen
går sätts dock helt och hållet av kunden själv.
Ett år efter lanseringen kan Svenska Spel konstatera att
kunderna uppskattar spelansvarsverktyget. Framför allt på
grund av att det ger spelaren en överblick över hur han/hon
spelar. Man spelar tydligt för mindre pengar än tidigare.
Forskning
Hjärnfonden
Svenska Spel samarbetar sedan hösten 2008 med Hjärnfonden. I fem år betalar företaget ut totalt 25 miljoner kronor
för att genom Hjärnfonden finansiera viktig grundforskning
rörande beroendesjukdomar och belöningssystem.

• 500 respektive 1 000 kr är den vanligaste
insättningsbudgeten, 4 av 10 kunder väljer
något av de två beloppen.
• 85 % av kunderna har satt en insättningsbudget på mindre än 2 500 kr.
Källa: Svenska Spels spelkartläggning 2009

Forskningsråd
Våren 2009 fattade Svenska Spels styrelse beslut om att
inrätta ett forskningsråd med avsikt att stödja i första hand
beteendeforskning om förebyggande arbete med spelproblem. Beslut om forskningsrådets former, stadgar samt
inriktning fattas under första kvartalet 2010.

>>

Ekonomiskt värdeskapande i enlighet med GRI (indikatorprotokoll EC1)

Mkr

a) Intäkter
b) Rörelsekostnader
c) Ersättningar till anställda
d) Betalningar till finansiärer1
e) Betalningar till staten1
f) Samhällsinvesteringar2
Kvar i företaget

2009

2008

8 118

8 201

–1 867

–1 834

– 971

–924

—

—

–5 108

–5 247

–7

–7

165

189

1. Svenska Spel ägs av staten och koncernens
till utdelning tillgängliga medel disponeras på sätt som regeringen föreskriver.
Beloppen avser betalningar som gjorts
under året.
2. Hjärnfonden och Högskolan på Gotland.
Resultaträkning enligt IFRS ﬁnns på sidan 46.

>>
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GAM-GaRD
Under 2009 infördes GAM-GaRD som ett obligatorium i
produktutvecklingsprocessen. GAM-GaRD är ett licensbaserat spelansvarsverktyg som stöttar produktutvecklarna i deras arbete med att identifiera riskkomponenterna
i ett spel. GAM-GaRD administreras och vidareutvecklas
av Dr Mark D Griffiths, Ph.D, C.Psychol vid Nottingham
Trent University, Dr Richard T.A. Wood , Ph.D. C. Psychol
vid Gamres samt Dr Jonathan Parke, Ph.D vid University
of Salford.

Svenska Spels produktägare ansvarar för att varje produkt
är klassificerad och dokumenterad enligt GAM-GaRD. Vid
resultat av mer riskfyllda spel, fattas beslut om ansvarsåtgärderna behöver förstärkas. Besluten tas av produktägare, verksamhetsområde eller i komplexa fall av företagsledningen.
Vid utveckling av nya produkter ska klassificering med
hjälp av GAM-GaRD integreras i produktutvecklingsprocessen. Spel som visar högre risker förändras eller förses med
ökat konsumentskydd och/eller förebyggande verktyg.

Affärsetik och säkerhet
Svenska Spel deﬁnierar aﬀärsetiskt ansvar som företagets ansvar
att säkerställa att människor inte utnyttjas, luras eller på annat
sätt ofrivilligt far illa av företagets verksamhet.

Svenska Spels övergripande mål inom affärsetik och säkerhet handlar till stor del om att synliggöra, tydliggöra och
förebygga oetiskt agerande, såväl internt som externt.
Svenska Spel är tydligt med att företagets verksamhet inte
får utnyttjas till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Utveckling av konkurrenskraftiga och efterfrågade
produkter samt distributionsformer med spelansvar och
spelsäkerhet som en integrerad del, blir därmed en viktig
del i verksamheten.
I Svenska Spels uppdrag ingår bland annat:
• Att beakta konsumenternas intresse av ett trovärdigt
alternativ till illegal spelverksamhet.
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• Att risken för bedrägerier och olagligt spel ska beaktas.
• Att maximal säkerhet i spelhanteringen ska eftersträvas.
Etik
Svenska Spels uppförandekod sammanfattar bolagets övergripande riktlinjer för ett ansvarsfullt agerande. De affärsetiska frågeställningarna uppmärksammades under hösten
2009, bland annat med anledning av att Casino Cosmopol i
Stockholm bjöd in riksdagsmän med flera, i syfte att visa
verksamheten samt bjuda på middag. Efter moget övervägande ställdes evenemanget in.

En arbetsgrupp tillsattes av VD och fick i uppdrag att se
över etikpolicyn med syfte att tydliggöra mål, ansvar och
roller för organisationen vad gäller företagets grundläggande etiska värderingar och principer. Under 2010 föreslås
Svenska Spels företagsledning och styrelse att fatta beslut
om ny uppförandekod.
Likaså har arbete med nya riktlinjer, instruktion samt
policy för ”Representation och kontaktfrämjande förmåner”
pågått under hösten 2009. Beslut i frågan föreslås fattas av
företagsledning och styrelse under 2010.

Externa intressenters uppfattning om
Svenska Spels arbete vad gäller aﬀärsetik
Bedömningsvärde

100
87
80

72

69

60

Riskhantering
Riskhantering innebär att Svenska Spel identifierar och
hanterar företagets risker för att kunna uppfylla målen på
bästa möjliga sätt samt öka riskmedvetenheten. Det går
inte att eliminera samtliga risker, men en väl fungerande
riskhanteringsprocess möjliggör att risker identifieras och
hanteras på en acceptabel nivå inom företaget. Riskhantering är relaterat till, och är applicerbart på hela verksamheten, inom alla nivåer och områden.
Säkerhetsfunktion
Inom Svenska Spel leds säkerhetsarbetet av chefen
för Koncernsäkerhet & Riskhantering. I övergripande
säkerhetsfrågor rapporterar chefen för Koncernsäkerhet
& Risk hantering direkt till VD. Säkerhetsfunktionen
ansvarar för att skydda koncernens tillgångar genom:
• Koordinering och administration av koncernens
övergripande riskhanteringsprocess.
• Koncerngemensamma policyer och riktlinjer inom
riskhanterings- och säkerhetsområdet .
• Beredning och föredragning av ärenden i företagsledningen.
• Koordinering och upphandling av Svenska Spels
försäkringar.
• Processer för krishantering och incidenthantering på
koncernnivå.
• Koncernens processer för hantering av onormala
spelaktiviteter.

40

Betydelse för aﬀärsmässig
framgång i nuläget

20

Uppfattad prestation
i nuläget
Uppfattad förnyelse
inom området
Aﬀärsetik

Socialt
ansvar

Källa: Svenska Spels intressentanalys 2009

• Koncernens interna utredningar avseende brott och
säkerhetsincidenter på koncernnivå.
• Underrättelsekontakter med rättsvårdande myndigheter.
• Övergripande kontakt med polismyndigheten.
• Säkerhetscertiﬁeringar såsom ISO 27001, WLA SCS samt
PCI DSS.
• Internationella kontakter i säkerhetsfrågor.
• Operativ drift av fysisk säkerhet för kontoren i Visby och
Sundbyberg.
• Säkerhetsarbetet genomförs och följs upp enligt
koncernens riktlinjer.
Kontroll och uppföljning
Internrevisioner genomförs regelbundet inom samtliga
verksamhetsområden. Rapportering sker till revisionsutskottet som utgör en del av styrelsen.
När brott mot företagets policy identifierats, finns
regelverk för hur detta ska hanteras.

>>
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Aktiviteter och resultat
Penningtvätt
2009 rapporterade Casino Cosmopol till Finanspolisen i
enlighet med lagstiftningen om penningtvätt, dessa var
344 stycken (147) under 2009. Ökningen från 2008 beror
framför allt på den nya lag om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism som trädde i kraft den 15 mars
2009.
Allvarliga incidenter
Under 2009 inträffade inga allvarliga incidenter i samband
med Svenska Spels verksamhet. Som allvarliga incidenter
räknas bland annat rån och våld mot Svenska Spels personal.
Illegala automater
Svenska Spel rapporterar kontinuerligt förekomsten av
illegala spelautomater till berörda myndigheter, i första
hand till Lotteriinspektionen.
Bedrägerier
Svenska Spel ska även motverka bedrägerier och samarbetar med polisen, banker och kortföretag i ärenden som rör
stulna eller falska kort hos ombud, affärspartners och på
internet. Under 2009 rapporterades 99 (227) incidenter
relaterade till bedrägeri eller försök till bedrägeri. Anledningen till minskningen är framför allt att Svenska Spel har
förstärkt rutinerna kring bedrägerihanteringen samt att
bankerna har förbättrat sina rutiner.
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Kreditspel
Vid indikationer om kreditspel hos ombud eller affärspartners, kontrolleras vederbörande. Om bevis för kreditspel framkommer, sägs ombudet eller affärspartnern
omedelbart upp. Under 2009 har 2 ombud (3) sagts upp
på grund av kreditspel.
Uppgjorda fotbollsmatcher
På initiativ av European Lotteries sportkommitté och UEFA
(Union of European Football Associations) har ett gemensamt
övervakningsorgan inrättats där 19 medlemmar inom European Lotteries, däribland Svenska Spel, är representerade.
Systemet – European Lotteries Monitoring System (ELMS)
– bevakar samtliga internationella matcher som spelas i
UEFA:s regi, till exempel Champions League, Europa League
(tidigare UEFA-cupen), samt kval- och slutspelsmatcher
i EM för både A- och U21-landslag. ELMS uppgift är att
samordna rapporter från spelbolagen och rapportera in
av vikande spelmönster till UEFA och ELMS-anslutna spelbolag.
Fokus 2010
• Fortsätta anpassa arbetssättet efter Lotteriinspektionens
föreskrifter med anledning av ny lag om penningtvätt.
• Beslut om ny uppförandekod.
• Beslut om ny policy för representation och kontaktfrämjande åtgärder.
• Upprätta en affärsetisk strategi.

Socialt ansvar
Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser som kan
uppstå i samband med spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet
vid alla verksamhetspåverkande beslut och resultera i konkreta åtgärder för ett stärkt
spelansvar. Förväntningarna på Svenska Spel från ägare och allmänhet är i realiteten
dock mycket högre än så.

S

pelansvar är ett gemensamt uttryck för det ansvar
som spelföretaget, samhället och den enskilde
spelaren tar för att spelandet ska vara glädjefullt,
rimligt och inte övergå i överdrifter och missbruk
med negativa effekter. Svenska Spels spelansvarspolicy
anger riktlinjerna för företagets spelansvarsarbete.

I Svenska Spels uppdrag ingår bland annat:
• Att sociala skyddshänsyn ska prioriteras när spelformer
utvecklas och i övrig verksamhet.
• Att anta en försiktighetsprincip när det gäller nya spel
och marknader.
• Att bolaget i sin marknadsföring av verksamheten ska ha
en ansvarsfull inriktning som också innebär ett socialt
åtagande, i syfte att inte uppfattas alltför påträngande.
Av spelansvarspolicyn framgår hur bolaget avser att verka
för att leva upp till dessa krav. Svenska Spels ambition är att
bedriva ett spelansvarsarbete i världsklass genom effektiva
spelansvarsinsatser och därmed särskilja sig från övriga
spelbolag på den svenska marknaden.

Spelansvarsstrategi
• Spelansvar ska vara integrerat i hela Svenska Spels
verksamhet.
• Spelaren ska ha möjlighet att fatta beslut om sitt
spelande utifrån bra information.
• Införda ansvarsåtgärder bedöms utifrån spelens
riskfaktorer.
• Spelansvarsarbetet ska kommuniceras både internt
och externt.

>>

Externa intressenters uppfattning om
Svenska Spels arbete vad gäller socialt ansvar
Bedömningsvärde
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Källa: Svenska Spels intressentanalys 2009
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Spelansvarsmål – sund kund
• Svenska Spel ska sträva efter att vara
i världsklass vad gäller spelansvar.
• Svenska Spel ska ge sina spelare förutsättningar att behålla sunda spelvanor.
• Samhället ska få ökat förtroende för att
Svenska Spel tar ett genuint spelansvar.

Ansvarsfullt spelande – Casino Cosmopol
Över 2 000 personer med spelproblem valde under 2009
att teckna frivilliga avtal om att stängas av från att spela på
något av Casino Cosmopols fyra kasinon. Det är en liten
ökning jämfört med 2008. Sedan kasinona startade 2001
har 13 892 avtal ingåtts om avstängning på kortare eller
längre tid.
Avstängningsavtalen kan numera även tecknas på
distans. Dessförinnan har gästerna varit tvungna att söka
upp ett kasino för att skriva på ett avtal. Spelare kan frivilligt
begränsa sina kasinobesök till maximalt åtta gånger i månaden, eller be att få stoppas helt i minst sex månader.
Under 2009 fördes cirka 3 500 samtal med gäster som
visade tecken på osunt spelande. Under 2010 kommer
Casino Cosmopol att prioritera samtal med unga vuxna,
20–24 år, en grupp där andelen män med spelproblem ökat
enligt en studie vid Statens folkhälsoinstitut.
Ansvarsfullt spelande – Vegas
Sedan juni 2009 finns åldersverifiering på samtliga spelplatser. En förstudie har genomförts om hur spelansvars-
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verktyg kan integreras vid spel på Vegas. Tester av nytt
centralsystem har pågått under hela året. Det nya systemet
är en förutsättning för möjligheten att införa ytterligare
spelansvarsverktyg som budget och Spelkoll i Vegas. Under
året har det genomförts fler provköp än föregående år och
resultatet för dessa har väsentligt förbättrats under 2009.
18-års åldersgräns vid köp av lotter
I slutet av 2009 fattade Svenska Spels styrelse beslut om
att införa 18-års åldersgräns vid köp av lotter. Därmed blir
det nu åldersgräns på samtliga Svenska Spels produkter, i
alla försäljningskanaler. Beslutet träder i kraft under 2010.
Idag har Svenska Spel åldersgräns för spel på Oddset
inskrivet i tillståndet. Den 1 februari 2007 tog bolaget själv
initiativ till att införa åldersgränser även på övriga sportspel
och nummerspel i butik. För spel på svenskaspel.se och
Vegas-automater gäller sedan tidigare 18-årsgräns och på
Casino Cosmopol gäller 20-års åldersgräns.
Provköp i butik
Försäljningsområde Butik genomför kontinuerligt provköp
för att kontrollera hur ombuden följer regelverket för legitimationskontroller.
Spelkoll
Spelkoll är utvecklat av ICU Intelligence, Svenska Spel och
Spelinstitutet. Genom att kombinera avancerad teknologi
från ICU Intelligence med Spelinstitutets kunskap och erfarenhet av spelbeteende och spelproblem får spelarna en
träffsäker analys baserad på deras faktiska spelande och
erfarenheter från andra spelare som utvecklat problem.
Spelkoll fungerar därmed som ett säkerhetsbälte för spelaren och ökar dessutom spelarens medvetenhet om det
egna spelandet.

Spelkoll erbjuds sedan 2007 Svenska Spels kunder på
internet. Totalt har Svenska Spel drygt 40 000 kunder som
frivilligt valt att ansluta sig till Spelkoll.
Miljonlotteriet har nyligen tecknat ett avtal med Svenska
Spel om användande av Spelkoll. Svenska spelare får nu
ännu en aktör på marknaden som ger dem möjlighet att
få en indikation om hur deras spelande ser ut och om det
i framtiden riskerar att leda till problem.
Under 2009 har även det franska spelbolaget Française
des Jeux tecknat avtal med Svenska Spel om Spelkoll för
bingo på internet.

Centrala nyckeltal
för spelansvar
Sedan 2005 arbetar Svenska Spel med nyckeltal för spelansvar.
Nyckeltalen är fördelade mellan aﬀ ärspartners och ombuds respektive
anställdas ansvar.
2009

2007

Socialt ansvar
Spelare med problem, %1

1

1

2

Antal frivilliga avtal kasinogäster, antal 2

2 098

2 022

1 869

Samtal med kasinogäster om spelvanor, antal

3 546

3 217

2 840

78

74

73

Diplomerade spelombud, %

74

66

50

Diplomerade aﬀärspartners, % 3

73

71

81

5 945

2 195

5 091

Provköp godkända Ombud %

80

—

—

Provköp godkända Aﬀärspartners, %

81

—

—

1 950

2 715

3 146

63

39

27

94

95

93

Statliga spelbolag tar mer ansvar , %1

Fokus 2010
• Beställa, utvärdera samt initiera utveckling av Svenska
Spels spelansvarsverktyg.
• Stötta implementeringen, utvärdera och följa upp spelansvarsprogrammet i hela koncernen.
• Utveckla och utvärdera företagets spelansvarsutbildningar.
• Utveckla kontakter med forskarvärlden nationellt och
internationellt.
• Delta i nationella och internationella samarbeten inom
spelansvarsområdet.
• Säkerställa ett gemensamt ansvarsarbete inom
Svenska Spel.
• Utveckla och kommunicera företagets ansvarsarbete på
svenskaspel.se

2008

Aﬀärspartners och ombuds ansvar

Provköp, antal

Observationskontroller 4
Avstängda på grund av provköp, antal 5

Anställdas ansvar
Personalen tycker att spelansvar är positivt, % 6

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 genomförs via
en postal enkät till 6 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16 och 75 år (adresskälla: DAFA
SPAR). Svarsfrekvensen 2009 låg på ca 54 % (3 190 bearbetningsbara enkäter). Spelarbasen
representerar andelen av svenskarna som varje år spelar hos Svenska Spel.
Spelkartläggningen visar att problemspelandet, andelen i hela befolkningen, under de
senaste åren ligger oförändrat på en nivå av 1-2 procent.
78 % av respondenterna 2009 instämmer helt eller delvis i påståendet statliga spelbolag tar
större ansvar för spelberoende än privata. Resterande 22 % tar helt avstånd från det.
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. Tidsperioden för avstängning
eller besöksbegränsning är lägst sex månader.
3. Per 25 januari 2010.
4. Under året har affärsområde Restaurangspel & Bingohallar tillämpat två metoder för
ålderskontroller; observationskontroller samt provköp.
5. Inkluderar både affärspartners (restauranger och bingohallar) och ombud (butik).
6. Intern undersökning via webben.
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Metoder för att underlätta ansvarsfullt spelande
Svenska Spel utgår från European Lotteries och World
Lottery Associations nyinrättade spelansvarsstandard.
Svenska Spel var bland de första att certifieras enligt
European Lotteries Responsible Gaming Standard våren
2009. Revisionsföretaget Deloitte AB verifierade Svenska

Spels spelansvarsarbete genom ett Statement of Alignment
i maj 2009 för att bekräfta certifieringen. Baserat på den
utförda granskningen bedömdes Svenska Spel uppfylla de
kriterier som ramverket ställer för alla tio områden.

Aktiviteter och resultat
Område

98

1

Forskning

2

Spelansvarsutbildning för
anställda

3

Spelansvarsutbildning för
affärspartners
och ombud

4

Spelutveckling

Kriterier
¸ Svenska Spel måste bidra till att samhället får en större
förståelse för spelproblem.
¸ Svenska Spel måste använda kunskap från forskning i
framtagandet och uppföljning av spelansvarsåtgärder
och strategier.
¸ Svenska Spel måste ha ett spelansvarsbudskap som
regelbundet kommuniceras till anställda, minst en gång
per år.
¸ Svenska Spel måste ha identiﬁerat nyckelaktiviteter
inom spelansvaret som kräver särskild utbildning för
att säkerställa konsumentskydd. Detta innebär t.ex.
att genomföra lämpliga utbildningar.
¸ Svenska Spel ska ha en metod för att följa nivån av
förståelse för och implementering av ansvarsfullt
spelande.
¸ Svenska Spel ska integrera huvudkompenterna av
spelansvarsprogrammet i ledningsfunktioners arbete,
målsättningar, utvärderingar och belöningssystem.
¸ Svenska Spel måste uppmärksamma spelansvaret för
sina aﬀ ärspartners, samt vilka spelansvarsrelaterade åtaganden och krav som åligger dem.
¸ Svenska Spel ska bistå med adekvat spelansvarsutbildning.
¸ Svenska Spel ska ha en eﬀektiv metod för att följa
och utvärdera ombudens processer/prestationer.
¸ Svenska Spel måste använda trovärdiga verktyg för att
undersöka social påverkan relaterad till utveckling av
produkter, situationer och organisationer.
¸ Svenska Spel ska utveckla trovärdiga verktyg för alla
spel och kanaler där det är möjligt.
¸ Svenska Spel ska agera ansvarsfullt genom att minimera,
förkasta eller modiﬁera högriskprodukter.
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Fokus 2010

Pågående satsning/aktivitet

• Utveckla kontakter
med forskarvärlden
• Forskningsråd

• Hjärnfonden
• Användning av beﬁntlig
forskning
• Spelkartläggningen
• IRGO

• Utveckling av
ansvarsutbildningar

•
•
•
•

• Utveckling av
utbildning till
aﬀ ärspartners
• Utveckling av måloch mätetal

• Spelansvarsutbildningar
• Ombudsgalan med
CSR-inslag
• Uppföljning genom
provköp
• Vegasgalan med
CSR-inslag

• Utveckling av
GAM-GaRD
(riskbedömningsverktyg för spelprodukter)

• GAM-GaRD analyserar
produkter
• Spelansvarsverktyg
utvecklas

Spelansvarsutbildningar
CSR-konferens
Uppföljning
Spelansvarsseminarier

Område

5

”Remote channels”
(internet, spel via
mobil och Vegas)

6

Reklam och
marknadsföring

7

Behandlingshänvisning

8

Spelansvarsåtgärder
för spelare/
konsumentskydd

9

Intressent
dialog

10

Rapportering,
mätning och
certifiering

Kriterier
¸ Svenska Spel måste ha implementerat lämpliga
förebyggande åtgärder som listas i EL:s standard.
¸ Svenska Spel ska säkra att även nya utvecklingar av
dessa kanaler tar hänsyn till ovanstående.
¸ Svenska Spel ska kunna motivera anledningar till
eventuell frånvaro av åtgärder, t.ex. möjlighet till
självavstängning och Spelkoll.
¸ Svenska Spel måste leva upp till de krav som ﬁnns i
nationell lagstiftning, regleringar och restriktioner
enligt EL:s standard.
¸ Svenska Spel måste ha fungerande system för att säkerställa en etisk marknadsföring.

¸ Svenska Spel måste hänvisa spelare, enligt rådande
direktiv, till rekommenderade behandlingssamordnare
(FHI har hänvisat till Stödlinjen).
¸ Svenska Spel måste ta initiativ för att utbilda/
kommunicera/informera spelare inom områden som
identiﬁeras i EL:s standard (information om produkter,
åldersgränser, hjälp och spelansvarsverktyg)
¸ Svenska Spel måste ha en adekvat policy och kontroll för
att säkerställa att eﬀektiv implementering och periodisk
uppföljning genomförs.
¸ Svenska Spel måste ha en regelbunden formell och
informell intressentdialog och inkludera den i sin
rapportering.
¸ Svenska Spel måste integrera resultaten från
intressentdialogen i strategiska beslutsprocesser och
etablerade återkopplingsmekanismer.

¸ Svenska Spel måste publicera en formell rapport (kan
vara del av existerande rapporteringskanaler) eller serie
av kommunikation som mäter de krav som ﬁnns i EL:s
Responsible Gaming Standard.
¸ Svenska Spel ska ha en trovärdig aktivitetsplan för vad
som ska åstadkommas på spelansvarsområdet under
tolv månader.

Fokus 2010

Pågående satsning/aktivitet

• Utveckling av
Spelkoll/spelansvarsåtgärder

• Spelansvarsåtgärder

• Revidering av de
etiska riktlinjerna för
marknadsföring

• Svenska Spel lever
upp till EL-standard,
svensk lagstiftning
och restriktioner
• Samarbete inom SPER
(branschråd för etisk
marknadsföring)

• Utveckla och kommunicera företagets
ansvarsarbete på
svenskaspel.se

• Hänvisningar till Stödlinjen på samtliga
försäljningsställen
• Stödkontakten

• Riktlinjer för uppföljning av spelansvarsåtgärder.

• Spelansvarsinformation
• Samtliga produkter har
vinstchansinformation
• Spelansvarsåtgärder

• Revidering av vilka
som är Svenska Spels
intressenter
• Spelarpanel ska
inrättas
• Strukturerad hållbarhetsredovisning
efter EL-standard

• Kontakter med
intressenter
• Intressentanalys
från Intellectual Capital

• Aﬀ ärsplan

• Hållbarhetsredovisningen
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Ansvar för medarbetarna
Svenska Spel har ett starkt varumärke som arbetsgivare. Att upprätthålla
varumärket kräver att det är tydligt för alla som arbetar hos Svenska Spel
vilka värderingar företaget har.

Strategi
Svenska Spels ledare ska leda både verksamheten och
människor. De ska kunna inspirera sina egna och varandras
medarbetare till att utveckla sig själva, sina kollegor och
Svenska Spel.
Alla medarbetare ska uppleva att de har höga förväntningar på sig och får rätt förutsättningar att uppfylla dem.
Företagets ledare ska möjliggöra den enkelhet och gränsfrihet som Svenska Spel eftersträvar i sättet att arbeta. Det

kan bara skapas i en trygg miljö, där man vågar komma med
okonventionella tankar och idéer och vågar fatta beslut på
varje nivå i företaget. Svenska Spels ledare ska vara synliga,
medmänskliga, orädda och prestigelösa. Ledarskap ska
bygga på förtroende för medarbetarna, lika mycket som på
egen formell kompetens och goda ledaregenskaper. Medarbetare ska erbjudas utbildning och utveckling för att trivas
och växa i sina roller som alternativ till att bli skickliga ledare
eller specialister inom Svenska Spel.

Värdegrunden är Svenska Spels arbetskompass
Värdegrunden beskriver
vad Svenska Spel värdesätter
som företag. Värdegrunden är
en vägvisare och kompass i
vardagen och den beskriver
hur man ska förhålla sig till
varandra och omvärlden:
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Spelglädje och Arbetsglädje
Våra kunder ska tycka att vi är
det bästa valet och vi ska
erbjuda positiva spelupplevelser för de många människorna.
Samtidigt ska vi också ha roligt
när vi arbetar på Svenska Spel,
genom att vi gör det möjligt för
våra medarbetare att leva upp
till högt ställda förväntningar,
att växa och utvecklas i sina
arbeten och i sin kompetens.

Omtanke och Lönsamhet
Vi bryr oss om. Vi ska ha en långsiktig lönsamhet, men omtanken om kunderna och våra medarbetare kommer alltid i första
hand. Beﬁnner vi oss i en tveksam situation, ska alltid omtanken gå före.

Handlingskraft och Eftertanke
Om alla vet vart vi är på väg, blir
det lättare att fatta dagliga,
kloka beslut nära verksamheten.
Det gör oss mer handlingskraftiga och snabbfotade. Samtidigt
fattar vi alltid beslut efter att
först ha tänkt efter om beslutet
stämmer överens med våra mål
och värderingar.

Aktiviteter och resultat
Under hösten 2008 genomfördes såväl en medarbetarundersökning somu fri
enfrån
kulturbarometer,
där det tydligt
negativ stress?
framkom att många
medarbetare
ville
ha
förändring och
terar i ditt arbete?
du
tillräcklig
återkoppling
på
hur
du
förnyelse av företaget. Innovation och gemensam riktning
visade sig vara viktiga
för organisationen.
du påverka
din arbetssituation? Ett arbete
påbörjades med att
ta
fram
enmål?
ny värdegrund för Svenska
ekvent efter era
tar ni inom din arbetsgrupp
Spel. Förankring och implementering av den nya värderkar arbetet i din arbetsgrupp?
grunden påbörjades
2009som
och
fortsätter under 2010.
i friaunder
från konflikter
negativt
Arbetet med en ny organisation pågick under en stor del
av 2009. Motiven till den nya organisationen var att tydligt
rbetar ni bra inom din arbetsgrupp?
utgå från bolagets identifierade kärnprocesser och uppr din närmaste
chef respekt för dig?
drag. Målet med den
nya organisationen
var att jobba mer
som ett gemensamt bolag, ett Svenska Spel med fler synergier, mot en gemensam affärsplan med tydliga mål.
En ny ledarskapsprofil togs fram under hösten 2009.
I profilen betonas vikten av ett bra ledarskap där det
viktigaste är att vilja utveckla och leda såväl verksamheten
och medarbetare som sig själv. Som ett led i detta arbete
har även nya processer för målstyrning, prestationsutvärdering samt medarbetarsamtal tagits fram.
Fokus 2010
• Implementering ny värdegrund.
• Ny medarbetarprofil.
• Nytt ramverk för chefsutveckling.
• Implementering av målstyrning och prestationsutvärderingsprocess.
• Implementering av nytt medarbetarsamtal.
• Fortsatt arbete med ny organisation.

%

Medarbetarundersökning 2009

92 (88)

Visar
Visa din närmaste chef respekt för dig?

87 (88)

Samarbetar
Sama
ni bra inom din arbetsgrupp?

Är ni
n fria från konflikter som negativt
påverkar
påve
arbetet i din arbetsgrupp?
73 (75)

Arbetar ni inom din arbetsgrupp
Arbe
konsekvent
kons
efter era mål?

68 (74)
68 (66)

Kan du påverka din arbetssituation?

62 (60)

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

58 (55)

Är du
d fri från negativ stress?
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Medarbetarfakta
Lönekartläggning 2009 Moderbolaget

Personalstyrkan uppdelad efter region
och anställningsform per den 31/12 2009

Högre tjänstemän
Specialister
%

Chefer

Teamledare

Mellan
tjänstemän

Lägre
tjänstemän

Ort

ExtraProv- Semesteranställd anställd
vikarie

Andel män

66,3

73,6

65,7

36,3

Visby

Andel kvinnor

33,7

26,4

34,3

63,7

Sundbyberg

Mäns löneandel

66,0

72,8

63,9

35,3

Övr. Sverige

Kvinnors löneandel

34,0

27,2

36,1

64,7

Sundsvall

Diﬀerens män

–0,3

–0,8

–1,8

–1,0

Malmö

107

31

0,3

0,8

1,8

1,0

Göteborg

105

32

Stockholm

112

26

Totalt

384

96

Diﬀerens kvinnor

3
1

4

1

TillsVisstid,
vidare Vikariat Projekt

375

13

8

399

320

12

13

351

49
59

Totalt

106

1

50

4

169

230

9

377

277

12

1

307

9

2

1 664

59

426
3

458

25 2 230

Lönekartläggning 2009 Casino Cosmopol
Högre
chef

%

Mellanchef

Medel
medarbetare

Lägre
medarbetare

Andel män

60,0

57,5

54,0

47,4

Andel kvinnor

40,0

42,5

46,0

52,6

Mäns löneandel

59,5

59,3

53,3

47,8

Kvinnors löneandel

40,5

40,7

46,7

52,2

Diﬀerens män

–0,5

1,8

–0,7

0,4

0,5

–1,8

0,7

–0,4

Diﬀerens kvinnor

Personalstyrkan uppdelad efter region
och anställningsform per den 31/12 2008
Ort

Visby

20091

%

Moderbolag

13

2008

7

Dotterbolag

12

21

Koncern

13

15

Kvinnliga chefer
2009

2008

Moderbolag

34

36

Dotterbolag

46

45

Koncern

40

40

2009

2008

100

100

Andel anställda med kollektivavtal
%

Andel anställda med kollektivavtal
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Totalt

361

19

9

389

5

3

324

8

3

343

Övr. Sverige

1

1

64

1

10

77

102

10

1

183

70

Malmö

121

15

3

224

13

376

Göteborg

110

44

1

248

19

422

305

19

10

4

1 628

89

33 2 312

Stockholm

151

37

Totalt

458

100

522

Övriga medarbetarfakta

Andelen som slutat under året delat med medeltalet anställda.

%

TillsVisstid,
vidare Vikariat Projekt

Sundbyberg
Sundsvall

Personalomsättning

ExtraProv- Semesteranställd anställd
vikarie

Heltids-, deltids- och tillfälligt anställda har rätt till samma förmåner.
Svenska Spel accepterar ingen form av kränkande särbehandling,
diskriminering eller mobbning. Under 2009 har inget sådant fall kommit till ledningens kännedom.
Sedan oktober 2009 följer lönesättningen på Svenska Spel en policy
som grundar sig på regeringens riktlinjer. Lönerna är individuella och
diﬀerentierade. Lön och löneutveckling bestäms utifrån arbetsuppgifter, kompetens och resultat.
Under 2009 har det pågått en arbetsrättslig tvist som påbörjades
2008 och beräknas vara löst 2010.
Svenska Spels verksamhet är nationell, och under 2009 har risken för
brott mot mänskliga rättigheter bedömts som låg.
Under 2009 har 419 personer anställda vid moderbolaget utnyttjat
friskvårdsbidraget. För dotterbolagen gäller det 519 personer.
Antalet inträﬀade olycksfall för moderbolaget var under 2009 fyra
stycken och i dotterbolagen 40 stycken.

Ansvar för miljön
Svenska Spel ska verka för och bidra till en varaktigt hållbar samhällsutveckling
genom att minska verksamhetens miljöpåverkan genom ständig förbättring av
miljömedvetandet inom företaget och att arbeta proaktivt där så är möjligt.

Strategi
Svenska Spel är medvetet om att företaget påverkar miljön,
såväl direkt via förbrukning av energi samt genom andra
resurser som används i den dagliga verksamheten, som
indirekt via leverantörskedjan.
Svenska Spel vill bidra med positiva eﬀekter på miljön
genom miljöfrämjande produkter och via samverkansinitiativ.
Beaktandet av miljöeffekter ska utgöra en integrerad del
av den dagliga verksamheten, inklusive planering, investeringsbeslut, inköp och arbetsmetoder.

Styrmedel
Miljöledning: Svenska Spel i sin helhet ska miljöcertifieras
i enlighet med ISO 14001 senast 2010.
Lagar och förordningar: Svenska Spel ska uppfylla krav
från lagar och förordningar samt ägarens riktlinjer.
Miljökommunikation: Svenska Spel ska implementera och
följa ”Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande”.
Uppföljning och rapportering
Varje enhet inom Svenska Spel ska redovisa sitt miljöarbete
inom ramen för Svenska Spels övergripande styrmodell. Ett
incitamentsystem på avdelningsnivå ska kopplas till de
avgörande miljömålen inom Svenska Spel.

>>
Svenska Spels fokusområden för att minska miljöpåverkan
Fokusområden
• Godstransporter
• Tjänstetransporter
• Papper
• Energi

Att minimera
• Användningen av energi, vatten
och råvaror
• Transporternas miljöpåverkan
avseende såväl gods som personal
• Mängden avfall och användningen
av miljöfarligt material

Att främja
• Återanvändning och återvinning
av avfall
• Medvetande och kunskap inom
miljöområdet hos våra intressenter
• Miljöhänsyn i utveckling av våra
produkter och tjänster
• Inköp av miljövänliga och miljöekonomiska produkter och tjänster
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Fakta om Svenska Spels
miljöarbete
Materialanvändning i ton
2009

2008

Kuponger

499

515

Kvittorullar

427

396

Programblad

246

236

Lotter

261

254

Emballage lottförsändelser

10

37

Wellpapp

18

26

Kontorspapper

18

15

3

6

1 482

1 485

Bingobrickor
Summa

Energianvändning i kWh
2009

2008

Elförbrukning Visby/Sundbyberg

5 489 513

5 607 575

Elförbrukning Casino Cosmopol

9 573 716

8 666 006

Elförbrukning Bingohallar 1

397 872

853 868

Elförbrukning totalt

15 461 101

15 127 449

Varav förnyelsebar el

12 974 356

12 823 246

Fjärrvärme/kyla Visby/Sundbyberg

3 424 542

3 427 468

Fjärrvärme/kyla Casino Cosmopol

4 039 390

4 012 080

7 463 932

7 439 548

Fjärrvärme totalt
Energianvändning totalt

22 925 033 22 566 997

1. Exklusive bingohallen i Skärholmen. Bingohallarna avvecklades 1 juli.

Utsläpp CO2 2009, i %
Flygresor*, 32
Drivmedel personbilar**, 18
Energianvändning, 27
Transporter, 23
Totala utsläpp 1 930 ton
* Förändring i beräkning av resor med Gotlandsflyg, i år beräknad på
schablon från Gotlandsflyg.
** Beräknad på schablon för drivmedel.
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Organisation
Miljöarbetet inom Svenska Spel leds av CSR-avdelningen.
Ett miljöråd har inrättats, under ledning av CSR-avdelningen, med representanter från olika verksamhetsområden. Syftet är att stödja implementeringen av miljöpolicy i
koncernen. Representanterna utses av Svenska Spels företagsledning eller av företagsledningen utsedd ansvarig.
Aktiviteter och resultat 2009
• Flera energibesparande åtgärder har genomförts i
Svenska Spels lokaler, till exempel övergång till grön el,
kalibrering av fläktar och montering av rörelsedetektorer.
• Nya transportörer samt minskade buntstorlekar har resulterat
i stora besparingar vad gäller såväl CO2-utsläpp som pengar.
• Svenska Spel arbetar kontinuerligt med att optimera
mängden returlotter och överupplagor. Dessutom har
den slutliga förbränningen av dessa flyttats till Gotland
vilket sparar in på transporterna till fastlandet.
• Antalet samt användningen av videokonferensutrustningar fortsätter att öka och Svenska Spel tillhandahåller
nu även webbkonferenser.
• 55 procent av de anställda med tjänstebil har i dagsläget
genomgått utbildning i sparsam körning (Eco driving).
• 92 procent av företagets tjänstebilar är idag miljöbilar.
• Svenska Spel uppmuntrar sina anställda att åka kommunalt då det är möjligt och har ett antal SL-kort för utlåning vid behov.
Fokus 2010
• Implementering och certifiering av miljöledningssystemet ISO 14001.
• Grundläggande, webbaserad miljöutbildning för
samtlig personal.
• Skapa och implementera nyckeltal i organisationen.
• Miljörådet träffas en gång per månad.
• Fortsätta, vidareutveckla, kommunicera samt säkerställa
genomförandet av företagets miljöprogram.
• Kvartalsrapport till företagsledningen.

Kommentarer
till hållbarhetsredovisningen
GRI-rapportering
GRIs resultatindikatorer återfinns under respektive ansvarsavsnitt med en matris för relevansbedömning. Indikatorerna
har klassificerats utifrån kriterierna stor påverkan respektive
liten påverkan vis-a-vis 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 påverkan
på samhället. Även intressenternas värdering av risker ligger
till grund för vilka områden som är relevanta att redovisa
och kommentera.

De indikatorer som inte bedömts som relevanta för verksamheten 2009 är inte upptagna i relevansmatrisen. Mätmetoder förklaras under varje enskilt nyckeltal där det
bedömts tillämpligt.
Mer information
Ytterligare information om Svenska Spels hållbarhetsredovisning finns på svenskaspel.se Här finns även fördjupad information vad avser intressentdialogen.
Kontaktperson för frågor som rör Svenska Spels
övergripande arbete kring hållbarhet:
Zenita Strandänger, chef CSR, + 46 498 26 36 31
zenita.strandanger@svenskaspel.se

Bestyrkande av Svenska Spels hållbarhetsredovisning

Frivilligt

Uttalande från
tredje man
Granskat av GRI

B

B+

A

A+
Redovisningen bestyrkt
av utomstående

Obligatoriskt

C+

Redovisningen bestyrkt
av utomstående

C
Egen bedömning

Redovisningen bestyrkt
av utomstående

Tillämpningsnivå

Svenska Spel har upprättat denna redovisning
enligt kriterierna för nivå C+ baserad på tillämpningsnivåerna framtagna av Global Reporting Initiative.
Se bestyrkanderapporten på sidorna 113–114.
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Svenska Spels GRI-profil
Standardindikatorer
Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

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.

1.2

Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter.

4–5, 78, 128

●

79–81

◗

Omslag

●

26–39

●

8-11, 30–39, 72, 78

●

1, 6, 73, 116

●

12–17

●

8, 73, 78, 91, 116

●

17

●

2, 11, 20–39, 43–44,
50–52, 59, 102

●

2. Organisationsproﬁl
2.1

Organisationens namn.

2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna.

2.3

Organisationsstruktur, enheter, aﬀärsområden, dotterbolag och joint ventures.

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

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.

2.6

Ägarstruktur och företagsform.

2.7

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

2.8

Den redovisande organisationens storlek, inklusive –Antal anställda –Nettointäkt –Total kapitalisering.

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträﬀande storlek, struktur eller ägande.

2.10

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden.

3, 6, 31

●

26

●

3. Information om redovisningen
Redovisningsproﬁl
3.1

Redovisningsperiod.

1, 6, 42, 81

●

3.2

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen.

42, 81

●

3.3

Redovisningscykel.

41, 81

●

3.4

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll.
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●

Redovisningens omfattning och avgränsning
3.5

Processer för deﬁnition av innehållet i redovisningen.

79–81, 84–89

●

3.6

Redovisningens avgränsning.

81

●

3.7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning.

81

●

3.8

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

81

●

3.9

Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag.

81, 97, 102, 105–112

●

3.10

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

104

●

3.11

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

104

●

106–112

●

113

●

Innehållsförteckning enligt GRI
3.12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna ﬁnns.
Bestyrkande

3.13

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

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer
Styrning

106

4.1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning.

116–127

●

4.2

Beskriv huruvida styrelseordförande också är verkställande direktör.

124, 126

●

4.3

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

42–43, 124, 126

●

4.4

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

124

●

4.5

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

42–43, 60–61, 116

●

4.6

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

116

●
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Forts. Standardindikatorer

Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

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.

116

●

4.8

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

4-5, 7, 18–19, 24, 28,
31–32, 35–37, 78–80,
82–84, 90–104

●

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.

42–43, 116–123

●

4.10

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

❍

Åtaganden beträﬀande externa initiativ
4.11

Beskrivning om hur organisationen följer försiktighetsprincipen.

4.12

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

4.13

Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer.

7, 95, Ordlista

●

3, 23, 57, 93, 122–123

●

3, 6, 23, 122

◗

Kommunikation med intressenter
4.14

Lista de intressegrupper som organisationen har kontakt med.

85–89

●

4.15

Princip för identiﬁering och urval av intressenter.

81, 84

●

4.16

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

81, 85

●

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.

81, 85-89

●

Ekonomiskt ansvar
Relevansbedömning
Stor

Svenska Spel redovisar nettointäkter, kostnader och
samhällsinvesteringar. Samhällsinvesteringar är de
satsningar som Svenska Spel direkt sponsrar. Svenska
Spel stöttar även Hjärnfondens beroendeforskning
samt beslut om att inrätta ett forskningsråd i avsikt att
stödja forskning om förebyggande arbete mot spelproblem. [EC1 samt EC8]. I årsredovisningen presenteras
uppgifter om avsatta medel för pensioner [EC3].

Påverkan

Stor påverkan – stort inflytande

Hållbarhetsstyrning inom området Ekonomiskt ansvar
återﬁnns på sidan 81. Beskrivning av strategi och policy
inom verksamhetsområdet återﬁnns på sidan 90. VD
har ansvaret för att utveckla övergripande policyer,
strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäller
Svenska Spels ekonomiska ansvar.

EC1
EC3
EC8

EC2
EC6
EC4

EC7
EC5
EC9

Liten

Hållbarhetsstyrning

Resultatindikatorer för ekonomi

Litet
Stort
Inflytande och kontroll

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.

EC2

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

EC3

Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden.

EC4

Väsentligt ﬁnansiellt stöd från det allmänna

91

●
❍

47, 57, 59, 69

●

57

●

Aspekt: Marknadsnärvaro
EC5 ADD

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

❍

EC6

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

❍

EC7

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

❍
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Forts. Ekonomiskt ansvar

Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

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.

EC9 ADD

Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska eﬀekter inklusive eﬀekternas omfattning.

24, 91

●
❍

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.

❍

HR2

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

❍

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.

❍

Affärsetik och säkerhet
Relevansbedömning
Stor

Svenska Spel har metoder och rutiner för att minimera
fysiska säkerhetsrisker i och omkring kasinoverksamheten. Här redovisas även rutiner för att minimera den
negativa sociala påverkan som verksamheten har i
form av spelberoende [SO1]. Även rutiner vad gäller
illegala spelautomater, kreditspel, bedrägerier samt
penningtvätt ﬁnns redovisade [SO1–2]. Åtgärder som
vidtagits vad gäller korruptionsincidenter i form av
arbete med etikpolicy redovisas under avsnittet Etik
[SO4].Svenska Spels synpunkter vad gäller Spelutredningen redovisas ingående i årsredovisningen [SO5].
Inga belopp för betydande böter vad gäller brott mot
gällande lagar och bestämmelser har utbetalats [SO8].

SO1
SO2
SO4
SO5
SO8

Påverkan

Stor påverkan – stort inflytande

Hållbarhetsstyrning inom området ansvar för miljön
återﬁnns på sidan 81. Beskrivning av strategi och policy
inom verksamhetsområdet återﬁnns på sidan 92. Ekonomi/Säkerhet har ansvaret för att utveckla övergripande policyer, strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäller Svenska Spels säkerhetsarbete.
Verksamhetsområdena har ansvar för respektive verksamhets styrning och uppföljning.

SO6

SO7
SO3

Liten

Hållbarhetsstyrning

Litet
Stort
Inflytande och kontroll

Resultatindikatorer för samhällsfrågor
Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

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.

95–99

●

Aspekt: Korruption
SO2

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

SO3

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

SO4

Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter.

31, 34, 92–94

●
❍

92–94

●

Aspekt: Politik
SO5

Politiska ställningstagande och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying.

SO6 ADD

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

2, 15

●
❍

Aspekt: Konkurrenshämmande aktiviteter
SO7 ADD

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

❍

Aspekt: Efterlevnad
SO8

108

Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot
gällande lagar och bestämmelser.
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108–109

●

Socialt ansvar
Relevansbedömning
Stor

Under 2009 infördes GAM-GaRD som ett obligatorium i produktutvecklingsprocessen. GAM-GaRD är
ett licensbaserat spelansvarsverktyg som stöttar
produktutvecklarna i deras arbete med att identiﬁera riskkomponenterna i ett spel. Svenska Spel har
ett ansvar att förhindra penningtvätt, bedrägerier,
minderårigt spelande samt förebygga negativa
sociala konsekvenser av spelandet. Detta redovisas
genom nyckeltal under avsnittet aﬀ ärsetik och
säkerhet samt socialt ansvar [PR2]. Marknadsdomstolen fastställde under året att Svenska Spel inte
har rätt att använda begreppet ”världsbäst i spelansvar” i sin externa kommunikation. Ordvalet
används inte längre och har tagits bort från t. ex.
externa webbplatser och webbaserade årsredovisningar. [PR7]. Svenska Spel har anslutit sig till såväl
egna, nationella som internationella forum och
marknadsföringsetiska riktlinjer [PR6].

Påverkan

Stor påverkan – stort inflytande

Hållbarhetsstyrning inom området Socialt ansvar
återﬁnns på sidan 81. Beskrivning av strategi och
policy inom verksamhetsområdet återﬁnns på
sidan 95. Staben Information & CSR har ansvaret
för att utveckla övergripande policyer, strategier,
processer, verktyg och nyckeltal vad gäller Svenska
Spels sociala ansvarsarbete. Verksamhetsområdena har ansvar för respektive verksamhets styrning och uppföljning.

PR9

PR3

PR1
PR2
PR6
PR7
PR8

PR4
PR5

Liten

Hållbarhetsstyrning

Litet
Stort
Inflytande och kontroll

Resultatindikatorer för produktansvar
Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

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.

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.

7, 18, 80, 92, 95

●

34, 94

●

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.

❍

PR4 ADD

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

❍

PR5 ADD

Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat för kundundersökningar.

❍

Aspekt: Marknadskommunikation
PR6

Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommunikation, inklusive
marknadsföring, PR och sponsring.

23

●

PR7 ADD

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

109

●

92–94

●

Aspekt: Kunders integritet
PR8 ADD

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

Aspekt: Efterlevnad
PR9

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

❍
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Ansvar för medarbetarna
Relevansbedömning
Stor

Svenska Spel har sex verksamhetsorter; huvudkontoret
i Visby på Gotland, kontoret i Sundbyberg samt de fyra
kasinoorterna Stockholm, Göteborg, Malmö och
Sundsvall [LA1–2]. Samtliga anställda inom koncernen
omfattas av kollektivavtal [LA4, 9]. Arbetsmiljöarbetet
inriktar sig till stor del på att förebygga problem som är
kopplade till att många medarbetare möter spelare
med problem. Det genomförs individuella analyser och
arbete med stressprocesser vid behov. Kontinuerligt
samarbete med Försäkringskassan på individnivå
[LA7–8]. Sammansättning av styrelse och ledning ur
ett mångfaldsperspektiv redovisas i årsredovisningen
[LA13]. Svenska Spel genomför årligen en lönekartläggning fördelat på region, tjänster och lön [LA14].

Påverkan

Stor påverkan – stort inflytande

Hållbarhetsstyrning inom området Ekonomiskt ansvar
återﬁnns på sidan 81. Beskrivning av strategi och policy
inom verksamhetsområdet återﬁnns på sidan 100. Staben HR har ansvaret för att utveckla övergripande policyer, strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad
gäller Svenska Spels personalarbete.

LA1−2
LA4
LA7−8
LA13–14

HR5-9

Liten

Hållbarhetsstyrning

LA3
LA5
LA6
LA9
LA11

Litet
Stort
Inflytande och kontroll

Resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

Aspekt: Anställning
LA1

Total personalstyrka uppdelad på anställningsform och region.

102

LA2

Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region.

102

◗

LA3 ADD

Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt och deltidsanställda.

102

●

●

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning
LA4

Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.

LA5

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

102

●
❍

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.

LA7

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

LA8

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

❍

LA9 ADD

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

❍

❍

102

◗

Aspekt: Träning och utbildning
LA10

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

❍

LA11 ADD

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

❍

LA12 ADD

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

❍

Aspekt: Mångfald och jämställdhet
LA13

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

LA14

Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per anställningskategori.

124–125

◗

102

●

102

●

Aspekt: Icke-diskriminering
HR4

Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.

Aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
HR5

110

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

Forts. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

Sida

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.

❍

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.

❍

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.

❍

Aspekt: Ursprungsbefolkningars rättigheter
HR9 ADD

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

❍

Ansvar för miljön
Relevansbedömning
Stor

Svenska Spel är stora förbrukare av papper, kvitton,
lotter och kontorsmaterial. Att minska miljöförbrukningen är ett fokusområde inom Svenska Spels miljöarbete [EN1]. Energianvändningen 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 mellan Stockholm och Visby samt
många utlandsresor till leverantörer och intressenter i
såväl Europa som USA och Kanada [EN16–17], [EN18],
[EN29].

Påverkan

Stor påverkan – stort inflytande

Hållbarhetsstyrning inom området ansvar för miljön
återﬁnns på sidan 81. Beskrivning av strategi och policy
inom verksamhetsområdet återﬁnns på sidan 103.
Information & CSR har ansvaret för att utveckla övergripande policyer, strategier, processer, verktyg och
nyckeltal vad gäller Svenska Spels miljöarbete.

Liten

Hållbarhetsstyrning

EN5
EN6
EN26
EN27

EN1
EN4
EN16−17
EN18
EN29

EN2
EN8
EN9
EN10

EN7
EN23
EN28
EN30

Litet
Stort
Inflytande och kontroll

Resultatindikatorer för miljöpåverkan
Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

Aspekt: Material
EN1

Materialanvändning i vikt och volym.

EN2

Återvunnet material i procent av materialanvändning.

104

●
❍

Aspekt: Energi
EN3

Direkt energianvändning per primär energikälla.

EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla.

EN5 ADD

Energibesparingar genom sparande och eﬀektivitetsförbättringar.

❍

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.

❍

EN7 ADD

Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering.

❍

❍
104

●
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Forts. Miljöpåverkan

Sida

Redovisas ●
Redovisas delvis ◗
Redovisas ej ❍

Aspekt: Vatten
EN8

Total vattenanvändning per källa.

❍

EN9 ADD

Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen.

❍

EN10 ADD

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

❍

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.

❍

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.

❍

EN13 ADD

Skyddade eller restaurerade miljöer.

❍

EN14 ADD

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

❍

EN15 ADD

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

❍

Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall
EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

104

●

EN17

Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

104

●

EN18 ADD

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

104

EN19

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt.

❍

EN20

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

❍

EN21

Totalt utsläpp till vatten, i kvalitet och recipient.

❍

EN22

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod

❍

◗

EN23

Totalt antal samt volym av väsentligt spill.

❍

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.

❍

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.

❍

Aspekt: Produkter och tjänster
EN26

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

❍

EN27

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

❍

Aspekt: Efterlevnad
EN28

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

❍

Aspekt: Transport
EN29 ADD

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används
i verksamheten, inklusive transport av arbetskraft.

104

●

Aspekt: Övergripande
EN30 ADD

112

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

Kombinerad bestyrkanderapport avseende AB Svenska
Spels hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Svenska Spels hållbarhetsredovisning
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i AB Svenska Spel att granska innehållet i Svenska Spels hållbarhetsredovisning för år
2009, på sidorna 77–112 i årsredovisningen. Det är styrelsen
och företagsledningen som har ansvaret för det löpande
arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och
hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen 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 hållbarhetsredovisning 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 väsentliga 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 personal med ansvar för hållbarhetsfrågor och analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.
Den uttalade slutsatsen grundad på vår översiktliga granskning har därför inte den säkerhet som vår uttalade slutsats
grundad på vår revision har. Eftersom detta är ett kombinerat uppdrag lämnar vi våra slutsatser avseende revision och
översiktlig granskning i separata avsnitt.
Vårt uppdrag omfattar granskning av följande områden
och syftar antingen till ett bestyrkande med hög men inte
absolut säkerhet (nedan benämnt revision) eller begränsad
säkerhet (nedan benämnt översiktlig granskning):

1. Vår översiktliga granskning har omfattat sidorna 77–112
i årsredovisningen.
2. Vår revision har omfattat följande information:
a. Socialt ansvar – Tabellen ”Centrala nyckeltal för spelansvar” på sidan 97.
Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som
använts eller huruvida det är möjligt för företaget att uppnå
framtidsinriktad information (såsom mål, förväntningar och
ambitioner).
De kriterier som vår granskning baseras på är de delar
av Sustainability Reporting Guidelines G3, utgiven av The
Global Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram. Vi anser att
dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Genomförda granskningsåtgärder
vid vår översiktliga granskning
De viktigaste åtgärderna i vår översiktliga granskning har
utgjorts av följande:
a. uppdatering av vår kunskap och förståelse för Svenska
Spels organisation och verksamhet,
b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning
avseende intressenternas informationsbehov,
c. bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,
d. intervjuer med ansvariga chefer, på koncernnivå och på
utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa
och kvantitativa informationen i hållbarhetsredovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig,
e. tagit del av interna och externa dokument för att
bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig,
f. bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå
avseende GRIs riktlinjer,
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g. övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, samt dess format, därvid övervägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade
kriterier, och
h. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhetsinformationen i företagets årsredovisning för år
2009.

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 upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Genomförda granskningsåtgärder vid vår revision
Vår revision har omfattat följande granskningsåtgärder:
a. avstämning av redovisad information mot interna och
externa källdokument och genomförande av detaljtester
av utvalda indikatorer i Tabellen ”Centrala nyckeltal för
spelansvar” på sidan 97 i årsredovisningen.
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.

Vår slutsats baserad på vår revision
Grundat på vår revision anser vi att den information i hållbarhetsredovisningen som omfattas av vårt uppdrag, i allt
väsentligt har upprättats i enlighet med de ovan angivna
kriterierna.

Stockholm den 12 mars 2010
Deloitte AB

Lars Egenäs
Auktoriserad revisor
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Specialistmedlem FAR SRS
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Bolagsstyrningsrapport
AB Svenska Spel
AB Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag med säte i Visby.
Samtliga aktier i AB Svenska Spel ägs av svenska staten. Ägandet
utövas av regeringen genom Finansdepartementet.

Årsstämma 2009
2009 års årsstämma avhölls den 15 april 2009 i Visby. Protokollet från
årsstämman ﬁnns att läsa på bolagets webbplats, svenskaspel.se.
Några av de beslut som stämman fattade var följande:

Bolagsstyrning
Svenska Spels bolagsstyrning bedrivs dels utifrån externa ramverk
som aktiebolagslagen (2005:551) och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och övriga ägardirektiv eller riktlinjer, Svensk
kod för bolagsstyrning och bolagsordningen och dels utifrån interna
ramverk som styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande
direktör och interna policyer och riktlinjer.
I statens ägarpolicy för 2009, ﬁnns riktlinjer i viktiga principfrågor
avseende förvaltningen av de statligt ägda bolagen. Enligt den ägarpolicy som staten meddelat ska företag med statligt ägande tillämpa
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). En reviderad Kod trädde i
kraft den 1 juli 2008 och det är denna Kod som tillämpats under året.
Koden tillämpas enligt principen följ eller förklara, vilket innebär att
avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.
I denna bolagsstyrningsrapport beskrivs Svenska Spels bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer
kvaliteten i den ﬁnansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer. Denna bolagsstyrningsrapport har inte
granskats av bolagets revisorer och utgör inte en del av den formella
årsredovisningen. Bilden på sidan 117 visar den övergripande strukturen för bolagsstyrningen.

• 2008 års räkenskaper fastställdes och styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.
• Styrelsens förslag till vinstdisposition fastställdes.
• Till styrelsen omvaldes styrelseledamöterna Margareta Winberg,
Stefan Borg, Björn Fries, Lena Jönsson, Lena Borgström Melinder,
Lars Otterbeck och Eva-Britt Gustafsson.
• För tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs Margareta Winberg
till ordförande i styrelsen.
• Arvode till styrelsens ledamöter fastställdes. Arvodet ska utgå
till ordförande med 250 000 kronor och till envar av styrelsens
stämmovalda ledamöter som inte är anställd av bolaget med
93 000 kronor. Ett särskilt arvode om sammanlagt 70 000 kronor
ska utgå för arbetet i styrelsens utskott, därav 15 000 kronor till
ersättningsutskottets ordförande och 7 500 kronor vardera till de
två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet och 20 000 kronor
till ordföranden i revisionsutskottet och 10 000 kronor vardera till
de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
• Styrelsens förslag till principer för ledande befattningshavares
anställningsvillkor och ersättningar fastställdes.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inﬂytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen.
Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas senast i april månad
varje år och styrelsen ansvarar för att kallelse till stämman skickas till
Riksdagens centralkansli senast fyra veckor och tidigast sex veckor
innan stämman. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman.
Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman.
Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om
arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till företagsledningen.
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Extra bolagsstämma 2009
Den 14 september 2009 avhölls extra bolagsstämma, då bland annat
styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs. Protokoll från stämman ﬁnns att läsa på bolagets
webbplats, svenskaspel.se.
Styrelsenomineringsprocessen
Nominering av styrelseledamöter i de statligt ägda bolagen sker
enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Dessa principer
ersätter Kodens regler och någon valberedning i Kodens mening
ﬁnns därför inte.
Nomineringsprocessen för styrelseledamöter drivs och koordineras av Enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet. En
arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån styrelsens sammansättning samt bolagets verksamhet och situation. Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds.
Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas. Då
processen avslutats oﬀentliggörs nomineringarna enligt Kodens
bestämmelser.

>>

Struktur för Svenska Spels bolagsstyrning
Externa regelverk

Ägare Svenska staten
=
Bolagsstämma

Extern
revision

Ersättningsutskott

Styrelse

Revisionsutskott
VD och
företagsledning

Internrevision

•
•
•
•
•
•
•

Svensk aktiebolagslag
Svensk bokföringslag
Svensk årsredovisningslag
Svensk kod för bolagsstyrning
Statens ägarpolicy
Statens riktlinjer för extern rapportering
Bolagsordning

Interna regelverk
• Styrelsens arbetsordning
• Arbetsordning för revisionsoch ersättningsutskott
• VD-instruktion
• Interna policyer, riktlinjer
och instruktioner

Avvikelser från Koden
Svenska Spel följer statens ägarpolicy och Koden med undantag av de avvikelser som redogörs för nedan i tabellform.

Regel

Avvikelse

Förklaring/kommentar

Kodregel: (punkt 2.1–2.7): Bolaget har en
valberedning som representerar bolagets
aktieägare.

Valberedning enligt Koden punkt 2.1–2.7
finns inte inrättad.

Styrelsenomineringsprocessen drivs och
koordineras av Enheten för statligt ägande
inom Näringsdepartementet.

Kodregel: (punkt 11.2): Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter om
styrelseledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Beroendeförhållandet till större aktieägare
redovisas inte.

Statens ägarpolicy anger att den relevanta
bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar
till att skydda minoritetsägare i bolag
med spritt ägande. I statligt helägda bolag
saknas därför skäl att redovisa sådant
oberoende.
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Styrelsens arbete och ansvar
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio
ordinarie ledamöter som utses av bolagsstämman. Dessutom har
arbetstagarorganisationerna, enligt svensk lag, rätt att utse ordinarie
ledamöter med suppleanter.
Svenska Spels styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete, en
instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören med instruktion för ekonomisk rapportering till
styrelse. Arbetsordningen reglerar bland annat ansvarsfördelningen
mellan styrelsen och dess två utskott, ansvarsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören, styrelsens sammanträdesfrekvens, samt huvudpunkter vid ordinarie styrelsesammanträden.
Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella
styrelsemöten samt möten i styrelsens två utskott, revisionsutskottet
och ersättningsutskottet. Enligt styrelsens arbetsordning hålls normalt fyra ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande
sammanträdet.
Styrelsen ansvarar för den ﬁnansiella övervakningen och har regelbundna möten med bolagets revisorer för att ta emot revisorernas
synpunkter. Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och träﬀar
hela styrelsen minst en gång per år. Styrelsens möte med revisorerna
sker utan medverkan av den verkställande direktören eller andra
medlemmar ur företagsledningen.
Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens
arbete och särskilt behandla denna fråga minst en gång per år.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Enligt arbetsordningen för
Svenska Spels styrelse ska ordföranden tillse att styrelsearbetet
bedrivs eﬀektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med verkställande direktör och se till att styrelsen
erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag för sitt
arbete. Styrelsens ordförande ansvarar också för att samordna styrelsens syn mot ägaren i frågor av avgörande betydelse för bolaget,
samt att ta emot synpunkter från ägaren och förmedla dessa inom
styrelsen. Ordföranden ska se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att den enhet hos ägaren som ansvarar för styrelsenomineringar informeras om resultatet av utvärderingen.
Styrelsens arbete 2009
Under 2009 har styrelsen haft ett konstituerande möte, fem ordinarie
sammanträden samt sex extra sammanträden.
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Styrelsen har bland annat behandlat följande ärenden under 2009:
Bokslutskommuniké och pressmeddelande
Bolags- och ägarfrågor
Årsredovisning, revisionsrapport
Förordnande av verkställande direktör
Delårsrapporter och pressmeddelande för respektive kvartal
Investeringsärenden, större avtal och tillståndsansökningar
Ägarens ändrade uppdrag och bolagsfrågor
Spelutredningen ”En framtida spelreglering” (SOU 2008:124)
Strategisk plan för verksamheten och Svenska Spels styrmodell
Spelansvarsåtgärder
Förändringsarbetet inom Svenska Spel och omorganisation

Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, chefsjuristen
Bengt Palmgren, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens sammansättning
Under 2009 bestod styrelsen av sju stämmovalda ledamöter, inklusive
ordföranden. Därutöver hade styrelsen tre ordinarie ledamöter med
tre suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna fram till 14
september 2009; därefter två ordinarie arbetstagarrepresentanter
med två suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen,
men närvarar vid styrelsemöten. Ingen av styrelseledamöterna ingår i
företagsledningen.
På sidan 124 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning,
huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag utanför
bolaget och antal år som ledamot i Svenska Spels styrelse. Av styrelsens ordinarie ledamöter är tre män och fyra kvinnor. Genomsnittsåldern är 59 år. Av arbetstagarrepresentanterna vid årsskiftet
2009/2010 är en kvinna och tre män och genomsnittsåldern är 47 år.
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 sammanträde redogör utskottet för styrelsen om de ärenden som har
behandlats. Protokoll för varje utskottssammanträde bifogas protokollet till därpå följande styrelsesammanträde.
Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av tre ledamöter, vilka väljs av styrelsen
årligen. Ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april
2009 varit Lena Borgström Melinder (ordförande), Björn Fries och

Eva-Britt Gustafsson. Dessutom har en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara och delta vid utskottets sammanträden.
Revisionsutskottet ansvarar för beredningen av styrelsens arbete
med att kvalitetssäkra bolagets och koncernens ﬁnansiella rapportering. Utskottet ska tillsammans med företagsledning och revisorer följa
och bedöma hanteringen av komplicerade redovisningsfrågor, särskilt

val av redovisningsprinciper och dess påverkan på koncernens redovisning. Vidare ska utskottet fortlöpande träﬀa bolagets revisorer för
att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och
synen på koncernens risker samt att fastställa riktlinjer för vilka andra
tjänster än revision som koncernen får upphandla av bolagets revisor.

>>
Fakta om styrelsen
Huvudstyrelse

Närvaro1

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

12/12
9/12
10/12
11/12
10/12
9/12
9/12

Ledamot
Suppleant
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot
Suppleant
Ledamot
Ledamot

10/12
3/5
4/4
7/7
8/9
4/5
6/7
12/12
5/5

Ersättningsutskott

Närvaro1

Revisionsutskott

Närvaro1

Invald år

Oberoende2

Av årsstämman
valda ledamöter

Margareta Winberg
Stefan Borg
Björn Fries
Eva-Britt Gustafsson
Lena Jönsson
Lena Borgström Melinder
Lars Otterbeck

Ordförande

6/6

Ledamot

6/6

Ledamot

5/6

Ledamot
Ledamot

3/4
3/4

Ordförande

4/4

2008
2007
2007
2008
2007
2004
2007

O
O
O
O
O
O
O

2005
2005
2009
2009
2008
2005
2009
2008
1996

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Arbetstagarrepresentanter

Anders Andersson
Sabina Augustsson3
Håkan Bergström4
Peter Cernvall 5
Britta Höglund6
Elin Mårtensson3
Roland Norbäck5
Martina Ravn7
Bertil Sandström3
1. Närvaro avser kalenderår 2009

2. De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationerna
är anställda inom koncernen och därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.
3. Lämnade styrelsen vid årsstämman den 15 april 2009.
4. Invald vid årsstämman den 15 april 2009. Lämnade styrelsen den 14 september 2009.
5. Suppleant sedan årsstämman den 15 april 2009.
6. Lämnade styrelsen den 14 september 2009.
7. Suppleant 2008, ledamot sedan årsstämman den 15 april 2009.
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Styrelsen har delegerat beslutanderätt till revisionsutskottet vad gäller inriktningen för internrevisionen bland annat genom fastställande
av den årliga internrevisionsplanen samt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som koncernen får upphandla av bolagets revisorer.
Såväl bolagets externa revisorer som internrevisorn är adjungerade
till revisionsutskottets möten, vilket ger möjlighet till en löpande information och samordning mellan den interna och externa revisionen,
samt synen på koncernens risker. Vidare deltar bolagets ekonomidirektör och chefsjurist vid utskottets möten som föredragande. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen.
Under 2009 har revisionsutskottet haft fyra sammanträden. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovisningen på sidan 119. Revisionsutskottets arbete under året innefattade bland annat granskning av den ﬁnansiella rapporteringen,
årsredovisningen, delårsrapporter, revisorernas rapporter för granskning, revisorernas oberoende ställning och internrevisionens granskning. Vissa uppdrag som inte är revisionsrelaterade och som har
utförts av revisionsbolaget har godkänts av revisionsutskottet i
enlighet med riktlinjerna för sådana godkännanden.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet består av tre ledamöter, vilka väljs av styrelsen
årligen. Utskottets ledamöter har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2009 varit Margareta Winberg (ordförande), Lena Jönsson
och Lars Otterbeck. Dessutom har en av arbetstagarrepresentanterna
rätt att närvara och delta vid utskottets sammanträden.
Ersättningsutskottets huvuduppgift är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen. Styrelsen har
inte delegerat någon beslutanderätt till ersättningsutskottet.
Under 2009 har ersättningsutskottet sammanträtt vid sex tillfällen.
Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av
redovisningen på sidan 119.
Verkställande direktör och företagsledning
Styrelsen tillsätter verkställande direktör i bolaget. Den verkställande
direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Inom de ramar som styrelsen
fastslagit leder verkställande direktören verksamheten samt håller
styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga aﬀärshändelser. Verkställande direktören ska organisera bolagets ledning
så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås.
Övriga medlemmar i företagsledningen utses av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Företagsledningen är
ett informations-, diskussions- och beslutandeforum för koncern-
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gemensamma frågor. Ledningsgruppens möten leds av verkställande
direktören och sammanträden sker varannan vecka.
Svenska Spels företagsledning, inklusive verkställande direktör,
redovisas närmare på sidan 127.

Revisorer
Extern revision
Enligt statens ägarpolicy ligger ansvaret för val av revisor i bolag med
statligt ägande alltid hos ägaren. Det slutliga beslutet av val av revisorer fattas av ägaren på årsstämman. Revisorns uppgift är att granska
bolagets och koncernens ﬁnansiella rapportering samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning av bolaget.
Vid årsstämman 2007 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer. Revisionsuppdraget 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 Botniabanan.
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 Leif Lundin som suppleant. Förordnandena gäller till slutet av den årsstämma som hålls år
2012. Varken Per Wardhammar eller Anders Herjevik har uppdrag i
bolag som påverkar deras oberoende som revisorer i Svenska Spel.
Revisorerna har under 2009 genomfört sin revision utifrån en revisionsplan som fastställts i samråd med styrelsens revisionsutskott. Till
revisorer och revisionsbolag har arvode utgått för revision och annan
lagstadgad granskning samt för rådgivning och annat biträde som
föranletts av iakttagelser vid granskningen. Ersättning har även utgått
för fristående rådgivning till ett belopp av 712 TSEK. Arvodet till revisorerna framgår av not 6 på sidan 61.
Internrevision
Bolaget har en funktion, bestående av två personer, inrättad för
internrevision som bland annat inriktar sitt arbete mot säkerhet i
internkontrollsystem och efterlevnad av regler. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott. Inriktningen på internrevisionens arbete beslutas årligen av revisionsutskottet.
Styrelser i dotterbolag
I samtliga dotterbolag i koncernen är VD för Svenska Spel styrelseordförande och övriga styrelseledamöter är chefsjurist och ekonomidirektör i Svenska Spel.

Antagna ersättningsprinciper och anställningsvillkor för
verkställande direktör och övrig företagsledning
Principerna för ersättning och andra ersättningsvillkor för företagsledningen antogs vid en extra bolagsstämma 14 september 2009 och
har följande innehåll:
Principerna omfattar samtliga medlemmar i företagsledningen.
1. Den totala ersättningen till befattningshavaren ska vara rimlig och
väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen
ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan
präglas av måttfullhet.
2. Befattningshavarens månadslön ska vara fast. Bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma. Tjänstebostad ska ej förekomma.
3. Befattningshavaren har rätt till förmånsbil inklusive tillbehör för
högst 7,5 basbelopp baserat på Skatteverkets prislista. Om rätten
till förmånsbil utnyttjas, ska bruttolönen minskas med tvåtusensjuhundra kronor (2 700) kronor i månaden.
4. Befattningshavaren har rätt till ersättning för friskvård med högst
tretusen (3 000) kronor om året.
5. Befattningshavarens pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda,
såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften
bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall företaget
avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den följa
tillämplig kollektiv pensionsplan. Eventuella utökningar av den
kollektiva pensionsplanen på lönedelar överstigande de inkomstnivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda. Företagets
kostnad för befattningshavarens pension ska bäras under befattningshavarens aktiva tid. Inga pensionspremier för ytterligare pensionskostnader ska betalas av företaget efter att befattningshavaren har gått i pension. Befattningshavarens pensionsålder är 65 år.
6. Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte
överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan
även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av
enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Avgångsvederlag ska således inte vara pensionsgrundande. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska
ersättningen från företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och
avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från befattningshavaren
ska inte avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag utbetalas aldrig
längre än till 65 års ålder.

Beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare genomförs enligt följande:
• Fråga om anställningsvillkor för ledande befattningshavare bereds
av styrelsen genom styrelsens ersättningsutskott.
• Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören fattas av
styrelsen.
• Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare
fattas av verkställande direktören.
• Innan det fattas beslut om enskild ersättning, ska det ﬁnnas skriftligt underlag som utvisar företagets kostnad.
• Styrelsen säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer
genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet, och omsättning är jämförbara med företagets,
och som bedriver verksamhet endast i Sverige.
• Styrelsens ersättningsutskott ska fortlöpande för styrelsen redovisa
sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
• Verkställande direktören ska fortlöpande för styrelsen redovisa sina
beslut om anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
• Styrelsen ska inför årsstämman skriftligen redovisa ersättningar till
ledande befattningshavare enligt de regler som gäller för aktiemarknadsbolag. Dessutom ska ersättningen för varje enskild
ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med
avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Härutöver
ska styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för
de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller
sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. I redovisningen
för årsstämman ska även framgå hur riktlinjerna tillämpas i företagets dotterföretag.
• Bolagets revisor ska inför årsstämman yttra sig över tillämpningen
av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna enligt de regler
som gäller för aktiemarknadsbolag.
• Styrelsen ska besluta om en särskild policy om anställningsvillkor
för övriga anställda som bygger på de ersättningsprinciper som
anges i dessa riktlinjer. Av styrelsens instruktion till verkställande
direktören ska framgå att verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsen hur policyn tillämpats. Styrelsen ska se till att
dessa riktlinjer tillämpas i företagets dotterföretag. I övriga företag
ska styrelsens ordförande i dialog med övriga ägare verka för att
riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Rapport om intern kontroll avseende
den finansiella rapporteringen
Denna beskrivning av intern kontroll avlämnas av Svenska Spels
styrelse och har upprättas i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning avsnitt 10:5 och 10:6 och är därmed avgränsad till intern
kontroll avseende den ﬁnansiella rapporteringen.
Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Organisation av intern kontroll
Svenska Spels interna kontroll avseende den ﬁnansiella rapporteringen är utformad för att ge tillförlitlighet i den ﬁnansiella rapporteringen 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 bland annat en etablerad process för riskhantering, en väl
fungerande internrevision och processer för ﬁnansiell rapportering
med deﬁnierade internkontrollpunkter.
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 bland
annat inriktar sitt arbete mot säkerhet i internkontrollsystem och
efterlevnad av regler. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsens
revisionsutskott. Inriktningen på internrevisionens arbete beslutas
årligen av revisionsutskottet.
Kontrollmiljö
Svenska Spels arbete med intern kontroll syftar till att identiﬁera, värdera och minimera risker i verksamheten.
Basen för den interna kontrollen avseende den ﬁnansiella rapporteringen 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 arbetsfördelning till gagn för en eﬀektiv hantering av bland annat verksamhetens risker.
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Organisationsstruktur, roller och ansvar med nedbrutna mål per
enhet ﬁnns gemensamt dokumenterade för hela koncernen. Väsentliga policyer och instruktioner som rör den ﬁnansiella rapporteringen
är utformade och anpassade för hela koncernen. En ny eller ändrad
policy fastställs 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 löpande på både verksamhetsoch koncernnivå.

Riskbedömning och kontrollstrukturer
Den största och mest väsentliga risken för koncernens ﬁnansiella
rapportering är processen för redovisning av de spelrelaterade transaktionerna. Processen är mycket transaktionsintensiv. De kontrollsystem som ﬁnns uppbyggda kring denna process bedöms ge en bra
säkerhet och en god tillförlitlighet i den ﬁnansiella rapporteringen.
Riskbedömningen genomförs årligen för att ge underlag till analys av
förändringsbehoven 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 detaljerade arbetsrutiner ﬁnns dokumenterade för den ﬁnansiella rapporteringen. 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 ﬁnansiella rapporteringen granskas löpande och avvikelser rapporteras av
ansvarig chef. Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och
ekonomiska ställning mot fastställda mål sker löpande.
Certifiering
Svenska Spel är certiﬁerade enligt WLA:s (World Lottery Association)
säkerhetsstandard. I säkerhetsstandarden ingår även att uppfylla
kraven avseende ledningssystem för informationssäkerhet i ISO/IEC

27001:2006. Standarden innehåller krav på att säkerställa tillgänglighet, 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 publicerade på intranätet liksom koncernens samtliga policyer.
Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som företagsledningen och revisionsutskottet lämnar.
Revisionsutskottets arbete innefattar bland annat att säkerställa att
åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit 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 företagsledningens möte i januari
genom att den ansvariga enheten skriftligen redovisar efterlevnaden
under det gångna året. Av redovisningen ska det framgå om väsentliga 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 11 mars 2010
Margareta Winberg
Styrelseordförande
Stefan Borg
Styrelseledamot

Björn Fries
Styrelseledamot

Eva-Britt Gustafsson
Styrelseledamot

Lena Jönsson
Styrelseledamot

Lena Borgström Melinder
Styrelseledamot

Lars Otterbeck
Styrelseledamot

Anders Andersson
Styrelseledamot/
arbetstagarrepresentant

Martina Ravn
Styrelseledamot/
arbetstagarrepresentant
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STYRELSE

Styrelse
Margareta Winberg, född 1947

Björn Fries, född 1951

Stefan Borg, född 1945

Styrelseordförande sedan 2008.
Utbildad lärare.

Styrelseledamot sedan 2007.
Senior Advisor Intellecta.

Styrelseledamot sedan 2007.
Docent vid Karolinska Institutet.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Jämt-brasilianska vänskapsförbundet och Föreningen Årets Margareta.
VD i Winberg & Dotter AB.

Tidigare befattningar och uppdrag
Chef för Preventionscentrum Stockholm,
Ombudsman ABF, Ombudsman Socialdemokraterna, Kommunalråd i Karlskrona,
Nationell narkotikasamordnare samt
samordnade social demokraternas arbete
mot ungdomsvåld.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i RFMA, riksförbundet mot
alkohol- och narkotikamissbruk.
Övriga uppdrag
Medlem i Socialstyrelsens vetenskapliga
råd, samt det vetenskapliga rådet vid statens
institutionsstyrelse.

Lena Jönsson, född 1958

Lena Borgström Melinder, född 1957

Tidigare befattningar och uppdrag
Sveriges ambassadör i Brasilien 2004–2007,
Statsråd 1994–2003,
Riksdagsledamot 1981–2003.

Eva-Britt Gustafsson, född 1950
Styrelseledamot sedan 2008.
VD Apoteket Omstrukturering AB.
Civilekonom.
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Akademiska Hus AB.
Tidigare befattningar och uppdrag
VD Venantius AB,
Bankdirektör Nordbanken (Nordea),
vVD Securum Finans AB.

Lars Otterbeck, född 1942
Styrelseledamot sedan 2007.
Ekon dr., docent vid Handelshögskolan
i Stockholm.

Styrelseledamot sedan 2004.
Chefsjurist Boxer TV Access AB.
Juristexamen från Uppsala universitet.

Tidigare befattningar och uppdrag
Generaldirektör Lotteriinspektionen.

Tidigare befattningar och uppdrag
Delägare Melinder Lundquist Advokatbyrå,
Chefsjurist MTG, Chefsjurist Strix Television,
VD för Rally TV, vVD Sonet Film.

Anders Andersson, född 1954

Martina Ravn, född 1972

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Pliktverkets insynsråd.

Arbetstagarrepresentant* (ledamot) sedan
2007. Arbetstagarrepresentant (suppleant)
sedan 2005.
Systemutvecklare och systemarkitekt.
Studier i matematik och matematisk statistik
vid Uppsala universitet.

Arbetstagarrepresentant* (ledamot) sedan
2009. Arbetstagarrepresentant (suppleant)
sedan 2008. Process Manager Poker, affärsområde Internet. Magister i IT-ekonomi vid
Högskolan på Gotland.
Tidigare befattningar och uppdrag
Pokeroperatör, Svenska Spel 2006-2008.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Hakon Invest AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia samt Näringslivets Börskommitté. Vice ordförande i Tredje AP-fonden
och Kollegiet för Bolagsstyrning. Ledamot i bl.a.
Old Mutual pic och Skandia Liv.

Tidigare befattningar och uppdrag
Systemerare, Postgirot och Tipstjänst/
Svenska Spel

Suppleanter

Roland Norbäck, född 1953

Peter Cernvall, född 1970

Arbetstagarrepresentant
(suppleant) sedan 2009.

Arbetstagarrepresentant
(suppleant) sedan 2009.

Ekonomihandläggare,
Ekonomi & Koncernstöd.

Projektledare affärsområde
Restaurangspel & Bingohallar.

(ej på bild)
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Styrelseledamot sedan 2007.
Generaldirektör Fortifikationsverket.
Jur.kand. och förvaltningssocionom.
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* Anställda inom Svenska Spel har möjlighet att
påverka genom arbetstagarrepresentanterna
i styrelsen.
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Lena Borgström Melinder

Stefan Borg

Björn Fries

Lena Jönsson

Anders Andersson

Martina Ravn

Margareta Winberg

Eva-Britt Gustafsson

Lars Otterbeck
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Anders Hägg

Bengt Palmgren

Anna Björklund

Anders Granvald

Jörgen Olofsson

Håkan Sjöstrand

Per Jaldung

Meta Persdotter

Thomas Agrell

Marie Avander

FÖRETAGSLEDNING

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009

Företagsledning
Meta Persdotter, född 1964
VD och koncernchef från februari 2009
Anställd 2009
Verksamhetsort: Visby och Sundbyberg

Anders Hägg, född 1950
Ekonomidirektör
Anställd 1994
Verksamhetsort: Visby

Bengt Palmgren, född 1952
Chefsjurist
Anställd 2000
Verksamhetsort: Sundbyberg

Anna Björklund, född 1964
HR-direktör
Anställd 2008
Verksamhetsort: Sundbyberg

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Haléns/Cellbes och
Hemtex.

Tidigare befattningar och uppdrag
Tf VD och koncernchef Svenska Spel
maj 2008–februari 2009, Ekonomichef
Svenska Spel 1994–2005, Ekonomichef
Försvarsmakten Gotlands Militärkommando, Internkonsult Försvarsmakten
1975–1994.

Tidigare befattningar och uppdrag
Bolagsjurist Akzo Nobel 1997–2000,
Koncernjurist Posten 1990–1997,
Chefsjurist Banco Finans 1983–1989.

Utbildning
Civilekonom Linköpings universitet.

Jörgen Olofsson, född 1965
Chef verksamhetsområde Produktion
Anställd 2007
Verksamhetsort: Visby

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 SEB HR, 1988–1999.

Tidigare befattningar och uppdrag
VD Duka AB 2007, Försäljnings- och
marknadschef Stadium Norden 2006–
2007, Varuhuschef m.m. IKEA 1995–
2005.
Utbildning
Executive Management, Kvinnokompetensen, Finansiell styrning, IFL Handelshögskolan, Marknadsekonom DIHM,
IHM Business School.
Thomas Agrell, född 1964
Chef verksamhetsområde Marknad
Anställd 2009
Verksamhetsort: Sundbyberg
Tidigare befattningar och uppdrag
Konsult Movement consulting 20082009, VD MMX reklambyrå 2006-2008,
VD LUI Marknadsinformation AB
2000-2006, Konsult LOTS 1998-2000,
Marknads chef Cederroth AB 1995-1998,
Produktgruppchef Arla 1993-1995,
Produktchef Fazer 1992-1993,
Produktchef 3M 1989-1992.
Utbildning
Civilekonom Stockholms universitet.
Marie Avander, född 1963
Chef verksamhetsområde Vegas
Anställd 2006
Verksamhetsort: Sundbyberg
Tidigare befattningar och uppdrag
AO-chef Restaurangspel Svenska Spel
2008–2009, Inköpschef Svenska Spel
2006–2008, Inköpschef Reitan Handel
(Pressbyrån, 7-Eleven) 2001–2006, Försäljning, marknads föring, inköp Reitan
Handel 1993–2000.
Utbildning
Marknadsekonom DIHM, IHM Business
School.

Anders Granvald, född 1960
Chef verksamhetsområde Utveckling
Anställd 2003
Verksamhetsort: Visby
Tidigare befattningar och uppdrag
IT-chef Svenska Spel 2006–2009,
Driftschef Svenska Spel 2003–2005,
VD Capital C 1998–2003, Projektledare
Alfred Berg Fondkommission 1994–
1998, Projektledare UNUM Life Insurance 1991–1994, Utveckling och
projektledning Digital Equipment
1983-1991.
Utbildning
BSc Computer Science Umeå
universitet.
Per Jaldung, född 1967
Chef verksamhetsområde
Casino Cosmopol
Anställd 2002
Verksamhetsort: Sundbyberg

Utbildning
Jur.kand. Stockholms universitet.

Tidigare befattningar och uppdrag
IT Driftchef Svenska Spel 2007–2009,
Utvecklingschef Skatteverket 2005–
2007, div. chefsroller Skatteverket IT
1998–2004, IT-projektledare Skatteverket 1991–1997, IT Chef Marinen KA 3
1989–1991.
Utbildning
Högskoleingenjör KTH, Utbildning
för högre chefsbefattningar inom
Skatteverket.

Utbildning
BSc in Human Resources and Labour
Relations with advanced studies in
Personnel Management, 40 poäng
engelska, Stockholms universitet.
Håkan Sjöstrand, född 1966
Chef verksamhetsområde
Försäljning
Anställd 1998
Verksamhetsort: Sundbyberg
Tidigare befattningar och uppdrag
AO-chef Ombud Svenska Spel 2008–
2009, 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.

Tidigare befattningar och uppdrag
AO-chef Kasino 2008–2009, Kasinochef
Casino Cosmopol Göteborg
2005–2008, Säkerhetschef Casino
Cosmopol Stockholm 2002–2005, Stf.
Chef Sekretariatet Rikskriminalpolisen
(RKP) 2001–2002, Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen 1995–2000,
Polismyndigheten i Stockholms län
1991–1995.
Utbildning
Utbildning för högre chefsbefattningar
inom Polisen 1999–2000 (PHS och
Uppsala universitet), Polishögskolan
1989–1991.
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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

Styrelseordföranden har ordet

S

å har mitt andra år som ordförande i Svenska Spel
avverkats. Det första var ett år av lärande och sökande
efter en VD. Det andra, ett år av samarbete med den
nya VD:n samt ett år av förståelse för innebörden och
kraften i förändringen.
Meta Persdotter utsågs av styrelsen till ny VD. Vi hade många
duktiga kvinnor och män som gärna ville bli vår VD. Jag slogs då
av två saker, dels att Svenska Spel upplevs som ett så attraktivt
bolag att arbeta i och leda, dels av den stora kompetens som
dessa personer besatt. När Meta var på plats så kände jag ”yes, det
var rätt!” ”Yes, she can!”
Men det är klart, en ny entusiastisk VD har ambitioner. Hon vill
sätta sin egen prägel på bolaget. Det blir förändringar. Och förändringar tar kraft. Man kan känna en vilsenhet innan allt är på plats.
Men man ska också komma ihåg att delaktighet till slut skapar en
bättre vi-känsla. Att förstå varför förändringen genomförs och vad
just min roll betyder för helheten, är mycket viktigt i en organisation som vill vara eﬀektiv och ligga i framkant. Och snart, snart är
allt på plats!
Vi har under året förgäves väntat på en proposition om den
framtida spelmarknaden. Med min bakgrund kan jag delvis förstå
svårigheten att få fram en. Men det är synd eftersom det behövs
mer ordning och reda på spelmarknaden i Sverige. Vi som verkar
med tillstånd i Sverige har förstås ett annat läge än de spelbolag
som har sin bas i Storbritannien eller på Malta. Vi levererar vårt
överskott till staten, vi har regler som är snävare än många andras,
vi bedriver ett föredömligt ansvarsarbete. Allt detta kostar. Det
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vore önskvärt att alla spelbolag som tillåts verka i Sverige hade
samma villkor, och därför var det synd att det inte blev något
regeringsförslag. 2010 är dessutom ett valår, så vi lär få vänta minst
ett år, kanske två innan vi kan få se en förändring.
Ett annat regeringsförslag som påverkar oss har dock kommit.
Vi kommer inte att leverera lika mycket pengar till RF som tidigare
utom Idrottslyftet på 500 miljoner. Nu tar staten in vårt överskott
och fördelar pengar till idrotten den ”normala vägen”, det vill säga
genom budgeten som beslutas av riksdagen.
Svenska Spels särskilda skötebarn, spelansvaret, har varit i fokus
under året. Ett obligatoriskt Spelkort har fortsatt varit uppe till diskussion och en 18-årsgräns vid köp av lotter införs under 2010.
Men samtidigt måste vi, för vår långsiktiga överlevnads skull, även
fortsätta att utvecklas. Genom spelkartläggningen ser vi att
många spelare, framför allt de unga, väljer spel som vi inte har tillstånd till. Vi ser också att färre personer spelar för högre summor.
Vi måste vässa våra ansvarsinstrument ytterligare samtidigt som
vi, för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, måste få nya tillstånd.
Slutligen vill jag lyfta tillägget till uppdraget vi fick på stämman
ifjol, det vill säga att utifrån bolagets uppdrag bedriva verksamheten kostnadseffektivt. Hela omorganisationen är ett led i detta.
Men det handlar också mycket om att förändra en gammal attityd
i företaget. Det är lätt att ”vara snäll” när ett bolag tjänar så mycket
pengar som Svenska Spel gör. Det blir svårt att ifrågasätta tjänster,
idéer och investeringar. Detta måste förändras. Det gäller företagande i allmänhet, men kanske i synnerhet i denna tid då den
finansiella krisen och dess konsekvenser kryper innanför skinnet
på alltfler. Hur reagerar man om man blir arbetslös, sjuk, utförsäkrad? Spelar man mer, mindre, inte alls? Blir spelandet ett sökande
efter glittret i tillvaron, efter rikedomen, eller har man fullt sjå med
att få pengarna att räcka till kläder och mat? Så länge vi inte riktigt
vet måste vi se om vårt hus lite extra.
Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för det gångna
året. Det har varit fortsatt turbulent men ni är fantastiska som med
liv och lust deltar i processen, förstärker varumärket Svenska Spel,
jobbar och sliter och skapar den vinst som blir till glädje för så
många i Sverige. Tack Meta och övriga ledningen för ett fint
arbetsår. Nästa är redan här!
Visby i februari 2010
Margareta Winberg
Styrelseordförande

Ordlista
Ekonomiska begrepp
Bruttospelintäkter Intäkter för alla spel och lotter
under perioden, exklusive insatser för ﬂerveckorsspel
avseende framtida perioder.
Nettospelintäkter Bruttospelintäkter minus utbetalda
vinster.
Nettoomsättning från spelverksamheten m.m.
Nettospelintäkter minus provisioner till ombud samt
övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten.
Resultat per aktie Årets resultat dividerat med
genomsnittligt antal utestående aktier.

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 500 MSEK av vinsten öronmärks för Riksidrottsförbundets satsning Idrottslyftet.
Från överskottet av Penninglotten utbetalas en del till
kulturändamål. Resterande del tillfaller statskassan.

Övriga begrepp
Aﬀärspartners De restauranger och bingohallar som
erbjuder spel på Vegas-automater i lokalen i partnerskap med Svenska Spel.

Nettospelmarknad Den totala kända svenska spelmarknaden i kronor, baserad på spelbolagens sammanlagda
nettospelintäkter.

Corporate Social Responsibility (CSR) Ett koncept som
innebär att företag frivilligt integrerar socialt och miljömässigt hänsynstagande i sin aﬀ ärsverksamhet och i
samverkan med sina intressenter. CSR kan delas upp i
ﬂera områden; Aﬀ ärsetiskt ansvar, Miljöansvar, Socialt
ansvar och Ekonomiskt ansvar (källa: EU-kommissionen).

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

Fördragsbrottsärende EG-fördraget (Rom-fördraget)
trädde i kraft den 1 januari 1958. Det består av 314 artiklar och innehåller framför allt grundreglerna för den
gemensamma marknaden. EU-kommissionen handlägger misstänkta brott mot fördraget, så kallade fördragsbrottsärenden.
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 möjligaste mån styra över (kanalisera) en så stor del av svenskarnas spelande från de utlandsbaserade nätbolagen till
Svenska Spels säkrare spelmiljö.

Provköp Svenska Spel anlitar extern leverantör som gör
anonyma kundbesök hos ombud och aﬀ ärspartners för
att kontrollera att bestämmelserna kring åldersgränser
och legitimationskontroll följs.
Rake Vid spel på kontantbord tar Svenska Spel ut en
avgift (rake) för varje hand som spelas, för närvarande
cirka 2,5 % av insatserna.
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.
Veckobudget Ett spelansvarsverktyg på svenskaspel.se
som innebär att kunden själv måste sätta en gräns för
hur mycket han eller hon vill föra över till sitt spelkonto
varje vecka. Var gränsen går sätts helt och hållet av
kunden själv.

Nettomarknadsandelar Den totala kända svenska
spelmarknaden i procent, baserad på spelbolagens
sammanlagda nettospelintäkter.
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