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Hållbarhets
redovisning 
Svenska Spel publicerar för fjärde året en Hållbarhets-
redovisning med bestyrkanderapport, se sidorna 
97–132. Redovisningen sker enligt principerna för GRI 
(Global Reporting Initiative), nivå C+. 

Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i miljoner 
kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Årsredovisning 
Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska 
Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i 
Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredo-
visning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2010 
omfattande sidorna 7–94 och sidan 96. Bolagsstyrnings-
rapporten är en integrerad del i bolagets förvaltnings-
berättelse.

Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i miljoner 
kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Oddset och  
Lotto ökade
Oddset uppvisade ett av de bästa resultaten 
någonsin. Nettospelintäkterna slutade på 790 
miljoner kronor, 24 miljoner kronor bättre än 
2009. Även Lotto hade ett bra 2010 med netto-
spelintäkter på 1 610 miljoner kronor (1 585). 
Svenska Spels till nettospelintäkter sett största 
enskilda spelform är fortfarande Vegas, som 
dock minskade till 2 039 miljoner kronor (2 081).

Höjd återbetalnings
grad på Stryktipset
I augusti 2010 höjdes återbetalningsgraden 
på tipsen från 46 procent till 65 procent.  
Det medförde dubbelt så höga vinster för  
13 rätt på Stryktipset. Samtidigt in fördes  
en garantivinst på 10 miljoner  kronor för  
den som är ensam om 13 rätt på Stryktipset.

Läs mer om spelformerna på sidan 27

Drömvinsten  
slog alla rekord
Drömvinsten utfaller vid sju rätt på 
Lotto och minst två rätt på Joker på 
samma spelkvitto. Inte mindre än 
sju lyckliga spelare vann Drömvinsten 
under 2010. Den största utbetalningen 
var drygt 214 miljoner kronor, Svenska 
Spels och Sveriges största spelvinst 
någonsin.

Svenska Spel 51% (53) 

ATG 20% (20)

Folkrörelsernas spel 
och lotterier 17% (16) 

Utländska nätaktörer 10% (10) 

Restaurangkasino 1% (1) 

Den svenska spelmarknaden*
Nettomarknadsandelar 2010

Svenska Spel 9 624 MSEK (9 905)

ATG  3 813 MSEK (3 777)

Folkrörelsernas spel och lotterier 
3 200 MSEK (2 880)

Utländska nätaktörer 1 900 MSEK (1 800) 

Restaurangkasino  217 MSEK (243) 

Nettospelintäkter 2010

*  Avser den totala kända spelmarknaden i Sverige.  
Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska 
Spels uppskattning av de utländska internetbolagens netto-
spelintäkter. Enligt dessa källor uppgår den totala kända svenska 
netto spelmarknaden 2010 till cirka 18 754 miljoner kronor (18 600).  
2009 års siffror inom parentes

”Vi ska vara 
 spelarnas  
första val.”
Anders Hägg är VD och koncernchef för Svenska 
Spel sedan den 23 juni 2010. Han poängterar  
kun dernas betydelse i bolagets strategier och mål.

Läs VDordet på sidan 4

Svenska Spels nyckeltal
Koncernen, mSEK 2010 2009

Bruttospelintäkter 21 751 22 175 

Nettospelintäkter totalt 9 624 9 905

Nettoomsättning från  
spelverksamhet m.m. 7 885 8 096

Rörelseresultat 4 795 4 921

Rörelsemarginal, % 21,8 21,9

Årets resultat 4 766 4 977

Medelantal anställda 1 764 1 748
 

Året 2010 i korthet
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18årsgräns  
vid köp av lotter
Från den 1 oktober 2010 gäller 18 års ålders-
gräns vid köp av Svenska Spels lotter. Därmed 
har Svenska Spel infört 18-årsgräns på samtliga 
sina spelformer. Åldersgränserna gäller också 
vid utbetalning av vinster. På Casino Cosmopol 
måste man ha fyllt 20 år för att få spela.

Läs om Socialt ansvar och spelansvar  
på sidan 111

Lotto fyllde 30 år
Ett av Sveriges populäraste och mest 
kända spel introducerades den 6 sep-
tember 1980 och har upprätthållit sitt 
starka varumärke och sin position på 
spelmarknaden i 30 år!

Läs mer på sidan 29

Fortsatt arbete med  
ansvar och hållbarhet
Arbetet med att integrera ansvars och håll
barhets frågorna i hela verksamheten, både 
internt och externt, har fortsatt under 2010.

•  Förvärvet av Playscan AB är en del av Svenska 
Spels framtida strategi inom spelansvar.

•  Verktyget PlayscanTM/Spelkoll på 
 svenskaspel.se har nu cirka 47 000 använ dare 
(40 000) i Sverige. Miljon lotteriet, La Française 
des Jeux, finska Ray och kanadensiska 
 Atlantic Lottery har köpt licens till  verktyget.

•  Lotteriinspektionens granskning av informa-
tionen om åldersgränser hos 215 ombud 
utföll till full belåtenhet. 100 procent skyl-
tade om 18-årsgränsen och 97 procent hade 
ansvarsbroschyrer väl synliga för kunderna.

•  I januari 2010 certifierades Svenska Spel av 
World Lottery Association (WLA) i spelansvar 
på högsta nivån. Svenska Spel har därmed  
ett etablerat och integrerat spelansvars-
program och en utvecklad dialog med  
bolagets intressenter.

•  För att öka kunskapen om spelproblem  
har Svenska Spel inrättat ett forskningsråd. 
Rådet ska besluta om hur de årliga 5 miljoner 
kronorna från Svenska Spel till forskning 
inom området ska användas.

•  En miljöutbildning för Svenska Spels personal 
har utvecklats för att stärka arbetet med att 
nå miljömålen.

•  Vegas utnämndes till ”Årets CSR-relation 
2010” av restaurangkedjan Harrys.

 Hållbarhetsredovisningen 2010 finns på 
sidorna 97–132 och på svenskaspel.se

Nu får du 
vänta med att 

skrapa tills 
du fyllt 18.

 
 

    

4 766 miljoner 
kronor till  
statskassan 
Svenska Spel utbetalar till staten 4 766 miljoner 
kronor (4 477). Det är en ökning på 289 miljoner 
kronor jämfört med 2009. 

Playscan – 
nytt dotterbolag
Playscan AB är ett nytt dotterbolag inom 
Svenska Spel-koncernen. Bolaget bedriver 
utveckling och försäljning av Svenska Spels 
ansvarsverktyg PlayscanTM/ Spelkoll till reg-
lerade bolag i Sverige och andra länder.

Läs mer på sidan 16

Svenska Spel och svensk idrott har ett 
mångårigt partnerskap.
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VD HAR ORDET

Spelarnas val avgör!  
2010 har varit ytterligare ett spännande år för Svenska Spel. Det förändringsarbete som 
påbörjades 2009 har till stora delar genomförts och mycket energi har lagts på den interna 
verksamheten. Nu ska vi fokusera tydligare mot kunderna och på hur Svenska Spel ska bli 
deras första val. 

et har varit ett händelserikt år. Året inleddes 

med att Sveriges högsta spelvinst någonsin,  

på 214 miljoner kronor, delades ut och Dröm

vinsten, som inte föll ut någon gång under 

2009, delades ut hela sju gånger under året.

Mot bakgrund av en starkt konkurrensutsatt marknad, 

genomförda spelansvarsåtgärder och uteblivna tillstånds

förändringar har vi lyckats uppnå ett fullt godtagbart resultat. 

Utan våra engagerade och motiverade medarbetare hade 

det inte varit möjligt. Jag vill ge alla en eloge för insatserna 

under året. 

Förändringsarbetet snart i hamn

Organisationen är på plats och nu återstår smärre justeringar 

och att tydliggöra roller och ansvar. Vi har också fått i upp

drag från styrelsen att öka vår effektivitet och därigenom 

sänka våra kostnader. Översynen syftar till att vi ska kunna nå 

våra mål till en lägre kostnad och omfattar allt ifrån arbets

metoder till hur vi genomför våra upphandlingar. 

På den svenska marknaden är vi fortfarande den största 

aktören, men vi har tappat marknadsandelar på senare år. 

Det finns ett starkt inflöde av utländska aktörer som satsar 

stort på att marknadsföra sig. Dessutom lägger konsumenten 

idag en mindre andel av sin disponibla inkomst på spel än 

tidigare. Att inrikta vårt arbete så att Svenska Spel fortsätter 

vara spelarnas första val är därför vårt fokus framåt. 

Vi har det bästa erbjudandet

Varför ska kunderna välja Svenska Spel? Kunderna ska upp

leva att vi har det bästa erbjudandet totalt sett, och det ska vi 

bli bättre på att förmedla. Det handlar inte bara om nivån på 

återbetalningen eller vem som har bäst odds, Svenska Spels 

erbjudande består av fler dimensioner. Vi ska fortsätta att 

utveckla roliga spel som ger våra kunder en upplevelse. Det 

handlar både om spelen i sig, att de är dynamiska och intres

santa, och om inramningen där våra återförsäljare spelar en 

viktig roll i bemötandet av våra kunder. 

Vi tar också ansvar. Vi är den aktör som ger kunderna bäst 

möjligheter att själva kontrollera sitt spelande. Det innebär 

inte att vi viftar med pekpinnar utan att vi informerar om  

risker och erbjuder verktyg för att spela lagom, i tid och 

pengar. Att vi inte behöver vinstmaximera gör att vi kan 

lägga resurser på att ta sociala skyddshänsyn. Vi uppfattas 

redan idag som ett tryggt och säkert alternativ av våra  

kunder och här ska vi fortsätta vara bäst och utveckla vårt 

kundvärde.

D
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Hur sammanfattar du ditt  
tredje år som ordförande för 
Svenska Spel?
– Det har varit ett utmanande 
år. Vi är nu mitt i processen 
att hitta en ny VD och det är 
förenat med en hel del arbete 
för styrelsen. Till årsstämman 
räknar vi med att vara färdiga. 
Vi har också fått ägna tid 
under året åt omorganisatio-
nen i Svenska Spel och åt det 
effektiviseringsuppdrag vi 
fick ifrån ägaren. 

Hur har förändringarna under året påverkat företaget?
–Jag tror att många har känt sig fundersamma, dels inför det 
faktum att man plötsligt stod utan ordinarie VD och dels inför 
kraven från styrelsen på att effektivisera verksamheten. Att 
gå ifrån att addera resurser till att vara tvungna att skära och 
spara innebär en stor omställning som naturligtvis påverkar 
stämningen i företaget. Men detta är en verklighet som vi får 
lära oss att leva med.

Finns det fortfarande en framtid för ett statligt ägt spelbolag?
–Absolut! Det är viktigt att verksamheter som innebär någon 
form av social risk ägs av staten. Vi har två mål att försöka  
förena – ansvar och lönsamhet – och det är bara ett statligt 
bolag som kan hantera den balansen. Att slippa vinstmaxi-
mera är en förutsättning för att kunna satsa resurser på 
ansvaret. Jag tror också att människor i allt större utsträck-
ning bryr sig om de här frågorna och känner att ett bolag 
som tar ansvar är ett bra bolag. Så visst finns det en framtid!

Vilka är de närmaste utmaningarna och möjligheterna  
för Svenska Spel? 
–Vår ständigt närvarande utmaning är att balansera ansvar 
och vinst på ett trovärdigt sätt. Men en minst lika stor ut -
maning är att vi inte får de tillstånd vi behöver för att utveckla 
nya spel. Vi tappar marknadsandelar och det räcker inte att vi 
förvaltar de spel vi har. Här hoppas jag att regeringen vågar 
lite mer och låter oss utveckla roliga spel för de många män-
niskorna. Det är också här vi har våra möjligheter. Att få sätta 
nya idéer i verket skulle betyda mycket för våra kunder, men 
också för arbetsglädjen och moralen inom hela Svenska Spel, 
så det är något jag verkligen hoppas på inför 2011! 

Vi behöver vara klara och tydliga över hela linjen så att 

kunden inser värdet av att spela hos oss. Det handlar också 

om att erbjuda attraktiva spel, men i det ligger också en 

politisk utmaning. Vi behöver få tillstånd för att utveckla  

nya spel som efterfrågas av våra kunder. För att inte halka 

efter i utvecklingen måste vi vara med och konkurrera på 

lika villkor. 

Innovation och kommunikation

Jag tror mycket på de förändringar och den utveckling vi 

genomfört och håller på att genomföra. Fokus, tydlighet i 

inriktning och kommunikation, innovation och kundnytta är 

och kommer att vara viktiga framgångsfaktorer. Medarbetarnas 

delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen är 

avgörande för våra resultat idag och kommer fortsatt att vara 

avgörande när vi går framåt.

Visby i februari 2011

Anders Hägg,

VD och koncernchef

4frågor till styrelseordförande 
Margareta Winberg
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Förvaltningsberättelse
Koncernen Svenska Spel
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 2010 omfattande sidorna 7–94 och sidan 96.

Viktiga händelser 2010
Första kvartalet

•	 Den	16	februari	beslutade	Högsta	förvaltningsdomstolen	(tidigare	
Regeringsrätten)	att	inte	meddela	Svenska	Spel	prövnings	tillstånd	i		
ett	överprövningsmål	om	offentlig	upp	handling.	Be	slutet	innebär	att	
bolaget	måste	anpassa	sin	verksamhet	till	de	offentliga	upphandlings-
reglerna.

•	 På	SVT:s	Idrottsgala	fick	idrotts-Sverige	glädja	sig	åt	de	500	miljoner	
kronor	från	Svenska	Spels	överskott	2009,	som	Riksidrottsförbundet	
tog	emot.

•	 Svenska	Spels	modervarumärke	och	Triss	utsågs	till	Superbrands.

•	 Svenska	Spel	förvärvade	Playscan	AB.

•	 En	glad	rekordvinnare	fick	214	miljoner	kronor	på	Drömvinsten,		
den	högsta	som	någon	spelare	någonsin	vunnit.

	
Andra kvartalet

•	 Meta	Persdotter	lämnade	sitt	uppdrag	som	VD	och	koncernchef	för	AB	
Svenska	Spel.	Styrelsen	utsåg	ekonomidirektören	Anders	Hägg	som		
tf	VD	och	koncernchef	för	Svenska	Spel	fram	till	dess	att	en	ny	VD	
rekryterats.

•	 Svenska	Spel	har	sedan	årsskiftet	2009/2010	en	ny	leverantör	i	Indien	
för	tryck	av	lotter.	Första	leveransen	av	lotter	skedde	under	kvartalet.

	
Tredje kvartalet

•	 EU-domstolen	bedömde	i	en	dom	den	8	juli	på	begäran	av	Svea	
	hovrätt	att	det	så	kallade	främjandeförbudet	i	den	svenska	lotteri	lagen	
är	förenligt	med	EU-rätten,	det	vill	säga	att	det	inte	är	tillåtet	att	i	Sverige	
göra	reklam	för	utländska	spelbolag.

•	 Återbetalningsgraden	till	vinnarna	på	Stryktipset	och	Europatipset	
höjdes	från	46	procent	till	65	procent.	Den	nyinförda	högvinsten,	att		
en	ensam	vinnare	med	13	rätt	på	Stryktipset	garanteras	10	miljoner		
kronor,	föll	ut	två	gånger	under	kvartalet.

•	 Från	och	med	den	1	september	gäller	ny	organisation	för	koncernen.		

	

Fjärde kvartalet

•	 	Den	1	oktober	2010	införde	Svenska	Spel	18-årsgräns	vid	köp	av	
	lotter.	Åtgärden	är	ett	led	i	att	stärka	bolagets	spelansvar.	Samtliga	
koncernens	produkter	har	därmed	18	års	åldersgräns	förutom	Casino	
Cosmopol	som	har	20	år.

•	 För	att	öka	kunskapen	om	problemspelande	och	kunna	förbättra	för	
spelarna	inrättade	Svenska	Spel	ett	forskningsråd.

2010 blev 

Drömvinstens år!

1.	 214	595	981	kr,	Helsingborgstrakten	27	mars	2010	
2. 103	044	299	kr,	Vikmanshyttan	20	nov	2010
3. 94	538	064	kr,	Stockholm	19	juni	2010	
4. 82	284	159	kr,	Norrköping	17	april	2010	
5. 80	755	228	kr,	Simrishamn	7	aug	2010	
6. 79	554	941	kr,	Stockholmstrakten	21	juli	2010		
7. 79	241	221	kr,	Huskvarna	3	juli	2010	

Glada	spelare	som	prickade	in	Drömvinsten	på	Lotto/Joker	
blev	mångmiljonärer	under	2010	och	delade	på	totalt	734	
miljoner	kronor:
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Spelglädje under     ansvar!
Svenska Spels uppdrag
aB Svenska Spel ska efter tillstånd av 
regeringen anordna spel och lotterier.

aB Svenska Spel ska beakta konsumen-
ternas intresse av ett trovärdigt alternativ 
till illegal spelverksamhet.

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

Sociala skyddshänsyn ska prioriteras  
när spelformer utvecklas och i övrig  
verksamhet.

risken för bedrägerier och olagligt spel  
ska också beaktas.

Maximal säkerhet i spelhanteringen ska 
eftersträvas.

en effektiv och oberoende kontroll ska 
möjliggöras för tillsynsmyndigheten.

aB Svenska Spel ska anta en försiktighets-
princip när det gäller nya spel och nya  
marknader.

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

Utifrån bolagets uppdrag ska verksamheten 
bedrivas kostnadseffektivt.

Affärsidé  
& vision
Svenska Spels affärsidé
Vi	utvecklar	och	erbjuder	spel	på	ett	ansvarsfullt	sätt	
så	att	de	många	människorna	upplever	spelglädje.

Svenska Spels vision
Varje	insats	spelar	roll,	i	ett	Sverige	där	spelglädjen	
och	samhällsnyttan	går	hand	i	hand.

Värdegrund
Spelglädje & Arbetsglädje
Vi	sprider	positiva	spelupplevelser		
och	har	roligt	på	arbetet.

Omtanke & Lönsamhet
Vår	omtanke	om	kunder,	intressenter	och	varandra	
leder	till	en	långsiktigt	lönsam	och	hållbar	utveckling.

Handlingskraft & Eftertanke
Vi	fattar	dagligen	kloka	beslut	i	linje	med	våra	mål.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	DETTA	ÄR	SVENSKA	SPEL
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Spelglädje under     ansvar!

Spelarnas första val
Svenska	Spels	spelupplevelse	ska	vara	bättre	än	andra	alternativ	
på	marknaden,	vilket	innebär	att	bolaget	ska	utveckla	verksam-
heten	i	takt	med	omvärldsförändringar	och	vad	konsumenterna	
efterfrågar,	både	avseende	spelutbud	och	spelansvar.

Svenska	Spel	ska	inte	driva	utvecklingen	av	spel	med	högre	
risk	för	spelproblem,	men	följa	marknaden	och	agera	för	att	få	
tillstånd	till	och	utveckla	de	spel	på	marknaden	som	har	ett		
etablerat	och	stort	spelintresse.

Svenska	Spel	är	marknadsledande	med	ett	mycket	stort	utbud	
av	spelformer.	De	med	mest	positiv	image	är	Triss,	Lotto,	Oddset		
och	Stryktipset.	Värdeautomatspelet	Vegas	är	det	till	nettospel-
in	täkter	största	spelet	i	Sverige.

Omtanke om människor 
Svenska	Spels	speltjänster	ska	erbjuda	spelarna	möjligheter	
att	kontrollera	sitt	spelande.

Svenska	Spel	har	en	viktig	roll	som	ansvarstagande	och	
lönsam	aktör	på	den	svenska	spelmarknaden.	Kvartalsvisa	
imageundersökningar	2010	visar	att	42	procent	av	den	vuxna	
svenska	befolkningen	instämmer	helt	eller	delvis	i	att	Svenska	
Spel	tar	sitt	ansvar	för	att	motverka	spelberoende,	medan		
11	procent	inte	håller	med;	de	flesta	övriga	ställer	sig	neutrala	
i	frågan.	Andelen	som	instämmer	är	den	högsta	någonsin.

Lönande samhällsnytta
Svenska	Spels	verksamhet	ska	bedrivas	med	hög	kostnads-
effektivitet	och	god	lönsamhet.	God	lönsamhet	innebär	inte		
att	bolaget	ska	vinstmaximera.

2010	uppvisade	Svenska	Spel	en	vinst	på	4	766	miljoner	kro-
nor,	som	tillföll	statskassan	och	därmed	kommer	det	svenska	
samhället	till	del.	En	del	av	Svenska	Spels	samhällsnytta	är	också	
de	mångåriga,	stora	satsningarna	på	svensk	idrott.	I	sitt	partner-
skap	med	idrotten	är	Svenska	Spel	bland	annat	huvudsponsor	
för	både	Riksidrottsförbundet	och	några	av	de	största	idrotterna	
i	landet:	Fotboll,	ishockey,	handboll,	bandy	och	innebandy.

Statligt spelbolag  
med ett särskilt uppdrag
Svenska	Spel	är	ett	spelbolag	som	säljer	spelupplevelser	
med	ett	särskilt	uppdrag.

Vårt	agerande	på	marknaden	ska	uppfattas	positivt		
och	trovärdigt	utifrån	kunders	och	övriga	intressenters	
perspektiv.
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Den svenska spelmarknaden
Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens på en marknad i snabb förvandling. 
 Bolagets framtid är till stor del beroende av hur landets politiker avser att reglera  
och kontrollera den totala svenska spelmarknaden.

egeringen lade i juni 2007 fram direktiv för utred

ningen ”En framtida spelreglering”. I slutet av  

maj 2008 kom även ett tilläggsdirektiv att utreda 

förutsättningarna för utförsäljning av delar av 

Svenska Spel. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 

15 december 2008, som därefter varit ute på remiss. Det är  

i dagsläget inte känt om och när regeringen agerar i frågan.

Det har gått nästan två år sedan Svenska Spel skickade in 

sitt remissyttrande. I det påpekas bland annat att de lagar 

som finns på marknaden inte upprätthålls och att rätts

vårdande myndigheter inte prioriterar beivrandet av över

trädelser.

Reglerade och oreglerade aktörer

Enligt svensk lag är det i grunden förbjudet att anordna spel 

om pengar. Staten har beviljat undantag för några spelbolag 

vars verksamhet är strängt reglerad bland annat i lotteri

lagen. Lotteriinspektionen (LI) har det övergripande ansvaret 

för kontroll och tillsyn av spel och lotteriverksamheten.

Den kända svenska spelmarknaden består av såväl regle

rade som oreglerade spelbolag. Helstatliga Svenska Spel, 

hästsportens AB Trav och Galopp (ATG) och övriga (bland 

annat Bingolotto, Bingo och Postkod Lotteriet) är de största 

reglerade aktörerna. Till dessa hör också privata arrangörer  

av restaurangkasino som dock har en mycket liten marknads

andel.

På internet finns hundratals spelbolag som riktar sig mot 

svenska spelare, till exempel engelska Ladbrokes och Unibet, 

Expekt och Betsson som har Malta som bas. De utländska nät

bolagen omfattas inte av de lagar och restriktioner som gäller 

för svenska reglerade aktörer. På sina spelplatser på internet 

 konkurrerar de med de reglerade spelbolagen med liknande 

spelformer: Poker, hästspel, bingo, sportspel, nummerspel, 

lotterier. Därutöver har numera de som kan koppla upp sig 

på internet ett stort antal kasinon lätt åtkomliga i sina hem. 

En del nya aktörer, till exempel Mr Green och Bonniers Vinna

rum, specialiserar sig på kasino på nätet. Där finns ett stort 

utbud av automater och roulettebord, spelformer som på 

den reglerade marknaden är strikt förbehållna restaurang

kasino samt Svenska Spels kasinon och Vegas.

Marknadens nettospelintäkter 2010

Svenska Spel verkar således på en marknad med ökande kon

kurrens från reglerade aktörer, utländska internetbolag och 

från okänd illegal spelverksamhet. Svenska Spels marknads

andel på den kända svenska spelmarknaden har under sex 

års tid sjunkit från 58 procent till 51 procent, vilket är en följd 

av konkurrensen och en restriktiv tillståndsgivning till Svenska 

Spel, men också till viss del en konsekvens av de spelansvars

åtgärder som Svenska Spel genomfört och som påverkat 

spelintäkterna negativt.

Spelmarknaden växer i absoluta tal samtidigt som spelar

basen krymper. Färre spelar för mer. 2010 uppgick nettospel

intäkterna för de reglerade spelbolagen till 16 854 miljoner 

kronor (16 686) enligt Lotteriinspektionens årliga samman

ställning. Om man adderar de utländska internetbolagens 

nettospelintäkter till den svenska spelmarknaden, cirka  

1 900 miljoner kronor (cirka 1 800) enligt Svenska Spels 

beräkningar, så uppgår den totala kända svenska spelmark

naden 2010 till cirka 18 750 miljoner kronor (cirka 18 500).

r

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	DEN	SVENSKA	SPELMARKNADEN

>>
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73 %
73	procent	av	den	vuxna	svenska	befolkningen		
är	kunder	till	Svenska	Spel.

Källa:	Svenska	Spels	spelkartläggning	2010
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Svenska Spel är marknadsledande med 51 procent (53), 

ATG står för 20 procent (20) och folkrörelserna har ökat sin 

marknadsandel till 17 procent (16) tack vare framgångarna 

för PostkodLotteriet. De utländska internetbolagen har en 

marknadsandel på cirka 10 procent (cirka 10) enligt Svenska 

Spels beräkningar.

På internet har Svenska Spel en nettomarknadsandel av 27 

procent (29), ATG 28 procent (27), Folkrörelsernas spel och 

lotterier 1 procent (1) och utlandsbaserade internetbolag har 

44 procent (43).

Illegalt spel och olaglig marknadsföring

Vid sidan av den kända spelmarknaden pågår en illegal spel

verksamhet, vars omfattning är okänd. Enligt en beräkning 

som LI gjorde 2003 finns 3 000–5 000 illegala spelautomater 

i landet som omsätter flera miljarder kronor om året.

Internetbolaget Betssons spelbutik på Götgatan i Stock

holm blev föremål för ett rättsärende. Kammarrättens fällande 

dom 2009 överklagades, men Regeringsrätten fastslog hös

ten 2010 att prövningstillstånd eller något förhandsbesked 

från EUdomstolen inte lämnas. Därmed fick Betsson stänga 

butiken, men öppnade den igen i december 2010.

I maj 2010 fick en illegal pokerklubb i Stockholm stänga 

igen efter tillslag av polisen. Det skedde tillsammans med 

Lotteriinspektionen och åklagarmyndigheten. Anordnaren 

misstänktes för grovt dobbleri.

De utländska nätbolagens marknadsföring i svenska 

medier är omfattande. Reklamfilmer i utlandsbaserade TV

kanaler omfattas inte av svensk lagstiftning. Både Expressen 

och Aftonbladet har fällts i domstol för brott mot främjande

förbudet i lotterilagen efter att ha publicerat annonser för 

utländska nätbolag. 

Rättsutveckling inom EU

Rättsutvecklingen på den europeiska spelmarknaden går åt 

olika håll. I vissa länder, som Danmark, Italien, Frankrike och 

Belgien, genomför man avregleringar och inrättar system med 

köp av licenser och särskilda skatteregler för de licensierade 

spelbolagen. I andra, till exempel Finland, arbetar man för att 

behålla monopol eller strikt reglerade marknader. EUdomstolen 

har i ett avgörande bekräftat medlems ländernas möjligheter 

att under vissa förutsättningar behålla monopol på spelmark

naden. EUparlamentet antog under 2010 en resolution som 

tar avstånd från harmonisering av spelmarknaden.

EUdomstolens dom i början av juli 2010 – att det så kallade 

främjandeförbudet i lotterilagen är förenligt med EUrätten, 

det vill säga att det inte är tillåtet att i Sverige göra reklam för 

utländska spelbolag – kan vara ett viktigt steg mot att följa de 

lagar som finns inom spelområdet i Sverige.

Bedömningar för 2011

De viktigaste externa faktorer som påverkar Svenska Spels 

utvecklingsmöjligheter under 2011 bedöms vara: 

•   Det allmänna konjunkturläget, som enligt Konjunkturinstitu

tets prognos från december 2010 visar på en återhämtning 

framför allt beroende på en expansiv ekonomisk politik. Trots 

stark tillväxt spår institutet en fortsatt hög arbetslöshet, men 

prognosen visar på att hushållens disponibla inkomst och 

konsumtionen ökar under 2011.

•  Konkurrenssituationen lär bli hårdare med nya aktörer och 

konstellationer. 

•  Ägarens inställning till Svenska Spel och speltillstånden är 

också avgörande för hur bolaget kan möta konkurrensen.

• Spelarbasens tillväxt är osäker och för att säkra intäkterna 

behövs större investeringar i Svenska Spels produktvaru

märken. Spel via mobil och kunddialog via sociala medier 

blir allt viktigare.

•  Spelansvaret är också en viktig faktor för hur väl Svenska 

Spels varumärke utvecklas.

• Den rikstäckande tillgängligheten är en av Svenska Spels 

största tillgångar. Relationen med ombud och affärspart

ners ska vårdas och utvecklas. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	DEN	SVENSKA	SPELMARKNADEN

86 %
86	procent	av	svenskarna	är	helt	eller	delvis		
positiva	till	dagens	reglering	av	spelmarknaden.

Källa:	Svenska	Spels	spelkartläggning	2010
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Fakta om den reglerade svenska spelmarknaden 

Svenska Spel 57 %

Restaurangkasino 1%

Folkrörelsernas spel och lotterier 19 %

ATG 23 %

Den reglerade svenska nettospelmarknaden 2010

Svenska Spel 51 %

ATG 20 %

Folkrörelsernas spel och lotterier 17 %

Den totala kända svenska nettospelmarknaden 2010

Utländska nätaktörer 10 %

Restaurangkasino 1 %

60

45

30

15

%

Nettomarknadsandelar internet 2006–2010

svenskaspel.se

atg.se

Utländska internetaktörer

Folkspel, IOGT-NTO, A-lotterierna på internet

2006 2007 2008 2009 2010

Källa: Grafen bygger på Svenska Spels, ATG:s och Folkspels faktiska netto
intäkter samt uppskattning av utländska spelbolags nettointäkter. Upp
skattningen av utländska spelbolags nettointäkter bygger främst på  
kontinuerliga marknadsundersökningar som genomförs av Svenska Spel.

Den reglerade svenska nettospelmarknaden

nettospelintäkter, MSek 2010 2009 2008 2007 2006

ATG  3 813  3 776   3 544   3 521   3 376  

Svenska Spel1  9 624  9 889  9 771 9 594  8 957  

Summa  13 437  13 665  13 315 13 115  12 333  

Folkrörelsernas spel och lotterier  

Bingo 356 401 392 425 430

Rikslotterier  2 808 2 349 1 965 1 953 1 551

Lokala lotterier  35 42 53 47 59

Regionala lotterier  1 1 1 1 2

Summa  3 200 2 793 2 411 2 426 2 042

Restaurangkasino2  217 228 245 208 279

Totalt  16 854 16 686 15 971 15 749 14 654

1. Lotteriinspektionen redovisar nettospelintäkterna av bingospelet i Svenska Spels 
 BingoLivehallar åren 2007–2009 under Folkrörelsernas spel och lotterier/Bingo.  

2. Svarsfrekvensen bland tillfrågade restaurangkasinoanordnare är låg vilket gör att 
 tillförlitligheten i uppgifterna om restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer.  

Källa: Lotteriinspektionen. 2010 års värden är preliminära eller uppskattade.

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen avseende år 2010.

De tio största spelen i Sverige3

nettospelintäkter, MSek 2010 2009 2008 2007 2006

Vegas 2 039 2 081 2 011 1 928 1 822

 V75 1 647 1 660 1 490 1 502 1 449

Triss 1 621 1 682 1 682 1 672 1 609

 Lotto 1 610 1 585 1 462 1 393 1 292

PostkodLotteriet4 1 590 1 266 961 677 184

Casino Cosmopol 1 190 1 198 1 224 1 153 1 002

Oddset 790 766 704 716 688

 Keno 603 626 631 590 587

Joker 496 478 456 437 415

Dagens Dubbel 443 456 478 497 478

3. Nettospelintäkter, d.v.s. efter utbetalda vinster.
4.  Lotteriinspektionen har enbart bruttouppgift för PostkodLotteriet 2010, varför  

Svenska Spel beräknat nettospelintäkterna efter samma avdrag för utbetalda  
vinster som 2009, d.v.s. 40 procent.

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska Spels  
uppskattning av de utländska internetbolagens nettospelintäkter.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	VERKSAMHET	OCH	STRUKTUR

Svenska Spels verksamhet och struktur
Svenska	Spels	verksamhet	utgår	från	upp-
draget	från	ägaren	svenska	staten.	Under		
året	har	bolagets	affärsidé	och	värdegrund	
om		formulerats.	En	ny	organisation	har	bildats,	
som	gäller	från	den	1	september	2010.	

Ägarförhållanden
AB	Svenska	Spel	startades	1997	efter	en	sam-
manslagning	av	AB	Tipstjänst	(etabl.	1934)		
och	Svenska	Penninglotteriet	AB	(etabl.	1897).	
Svenska	Spel	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	vad-
hållning	(tippning)	i	samband	med	tävlingar		
samt	bedriva	därmed	förenlig	verksamhet”.

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	
2011	till	och	med	den	31	december	2011.

Värdeautomater
Regeringen	har	lämnat	AB	Svenska	Spel	till-
stånd	att	anordna	spel	på	värdeautomater	för	
allmänheten	från	och	med	den	1	januari	2011	
till	och	med	den	31	december	2011.

Kasinospel
Regeringen	har	lämnat	AB	Svenska	Spel	eller	
helägt	dotterbolag	tillstånd	att	från	och	med	
den	1	januari	2010	till	och	med	den	31	decem-
ber	2011	för	allmänheten	anordna	kasinospel	
som	avses	i	6	§	lotterilagen	(1994:1000).

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	2011	till	och	med	den	31	
december	2011.

Ekonomiska ägarkrav
Av	AB	Svenska	Spels	bolagsordning	4	§	fram	går	
att	till	utdelning	av	tillgängliga	vinst	medel	ska	
inget	belopp	utdelas	till	aktieägaren.	Alla	till	
utdelning	tillgängliga	vinstmedel	ska	istället	
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.	Inbetal-
ningarna	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,	Riksgälds	kontoret.	Vad	som	
återstår	av	utdelningsbara	vinst		medel	efter	
kvittning	av	fordringar,	lagstadgade	fonde-
ringar,	av	riksdag	och	regering	beslutade		
dispositioner	och	övriga	vedertagna	disposi-
tioner	ska	betalas	in	till	svenska	staten.

LOU på Svenska Spel
Den	16	februari	2010	beslutade	Regerings-
rätten	att	inte	meddela	Svenska	Spel	pröv-
ningstillstånd	i	ett	överprövningsmål	om	
offentlig	upphandling.	Beslutet	innebär	att	
bolaget	måste	anpassa	sin	verksamhet	till	de	
offentliga	upphandlings	reglerna.	Svenska	Spel	
har	under	2010	gjort	en	grundlig	översyn	av	
samtliga	avtal	och	inköpsprocesser.	Målet	är	
att	en	övergripande	inköpsprocess	ska	införas		
i	hela	koncernen.	

I	koncernen	Svenska	Spel	ingår	moderbolaget	
AB	Svenska	Spel	och	dotterbolagen	Svenska	
Spels	Förvaltnings	AB	och	Casino	Cosmopol	
AB.	Svenska	Spels	Förvaltnings	AB	bildar	en	
underkoncern	med	dotterbolagen	AB	Svenska	
Spels	Internetservice,	Casino	Cosmopols		
Fastighets	AB,	CC	Casino	Restaurang	AB,		
AB	Svenska	Spels	Servicecenter	och	Playscan	
AB.	Härtill	kommer	ett	antal	vilande	bolag,		
se	not	27	på	sidan	92.

Svenska Spels organisation 2010
Under	2009	gjordes	en	översyn	av	hela		
verksamheten,	vilken	resulterade	i	förnyad	
vision,	värdegrund,	affärsidé	och	strategi.		
Förändringar	i	företagsledningen	har	varit		
att	VD	Meta	Persdotter	och	marknadsdirek-
tören	Thomas	Agrell	avgick	under	året.	Efter		
Persdotters	avgång	i	juni	tillsattes	tidigare	
ekonomidirektören	Anders	Hägg	som	tf	VD.	
Företagsledningen	beslutade	därefter	om	en	
organisationsjustering	för	att	förbättra	förut-
sättningarna	att	anpassa	verksamheten	och	

Legal och operativ struktur
slutföra	den	omorganisation	som	pågått	sedan	
2009.	Sedan	den	1	september	har	Svenska	Spel	
en	ny	organisation	med	tre	affärsområden	(AO)	
–	Spel	&	Lotterier,	Vegas	och	Casino	Cosmopol,	
två	verksamhets		områden	(VO)	–	Utveckling	
och	Produktion	–	och	fyra	staber	(Ekonomi,	
Information	&	CSR,	HR	och	Juridik),	vars	chefer	
rapporterar	direkt	till	verkställande	direktör.	

Den	största	förändringen	är	att	de	tidigare	
verksamhetsområdena	Marknad	och		
För	säljning	nu	ingår	i	AO	Spel	&	Lotterier.
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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
Servicecenter
556240-7881

CC Casino 
Restaurang AB

556586-7016

Casino Cosmopols
Fastighets AB
556598-3409

Playscan AB
556801-1935

AB Svenska Spels
Internetservice

556485-4320

Svenska Spels operativa struktur

VD

Staber

• Ekonomi
• Information & CSR

Affärsområde
Spel & Lotterier

Affärsområde
Casino Cosmopol

Affärsområde
Vegas

Verksamhetsområde
Utveckling

Verksamhetsområde
Produktion

• HR
• Juridik

Svenska	Spels	organisation	
från	den	1	september	2010
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Det nya dotterbolaget Playscan sprider 
Svenska Spels spel ansvarsverktyg till  
reglerade spelbolag i Sverige och andra 
 länder. 

Som	en	del	av	Svenska	Spels	långsiktiga	strate-
gier	för	spelansvarsarbetet	förvärvades	under	
första	kvartalet	2010	Playscan	AB.	Bolaget	är	
ett	dotterbolag	inom	Svenska	Spel-koncernen	
vars	verksamhet	riktar	sig	mot	såväl	interna	
som	externa	kunder.

Playscans	verksamhet	består	av	utveckling	
och	försäljning	av	mjukvara	för		riktade	åtgär-
der	mot	spelproblem	inom	den	globala	spel-
industrin.	

Förvärvet	av	Playscan	samlar	kompetens	
och	teknik	för	spelansvarsverktyget	Play-
scanTM/Spelkoll	och	ger	Svenska	Spel	bättre	
möjligheter	att	vidareutveckla	PlayscanTM/
Spelkolls	funktionalitet	och	tillämpning	inom	
nya	CSR-områden	på	spelmarknaden.	Det		
ger	även	bättre	förutsättningar	att	fortsätta	
utvecklingen	inom	området	spelansvar.	Det	

Svenska Spel stärker sitt  
spelansvar genom Playscan    

nära	samarbetet	med	Spelinstitutet,	som	bland	
annat	utvecklar	kommunikationen	med	spe-
larna,	kommer	att	fortsätta	och	intensifieras.

Playscan	säljer	och	utvecklar	mjukvara	
avseende	spelansvar	till	den	reglerade	spel-
branschen,	både	nationellt	och	internationellt.	
Det	franska	spelbolaget	La	Française	des	Jeux,	
det	svenska	Miljonlotteriet,	det	finska	Ray	och	
det	kanadensiska	Atlantic	Lottery	är	kunder	till	
Playscan.	VD	för	Playscan	är	Ann-Sofie	Olsson,	
tidigare	CSR-chef	på	Svenska	Spel.

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

Svenska	Spels	arbete	med	spelansvar,		
och	inte	minst	verktyget		PlayscanTM/Spelkoll,	
väcker	stort	intresse	internationellt.	Spel-
ansvarsarbetet	beskrivs	ingående	i	Hållbar-
hetsredovisningen	på	sidan	97.		

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	VERKSAMHET	OCH	STRUKTUR

”Spelansvarsverktyget		
Play	scanTM/Spelkoll	skapar	möj-
lighet	att	bidra	till	utvecklingen	
av	en	internationellt	långsiktigt	
hållbar	spelbransch.	Vi	kombi-
nerar	helt	enkelt	affärstänk	med	
socialt	ansvar.”

Ann-Sofie	Olsson,	VD	Playscan
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venska Spel har definierat fyra övergripande strate

giska målområden:

Kund  Svenska Spel ska vara spelarnas första val.

Ansvar  Vårt ansvarstagande ska alltid genomsyra 

allt vi gör och spelansvaret ska vara en naturlig och integre

rad del i vår affärsverksamhet.

Lönsamhet  Svenska Spel ska ha en intäktsoptimerad och 

kostnadseffektiv verksamhet. Intäktsoptimering innebär att 

vi alltid ska göra avvägningar mellan att öka intäkterna maxi

malt och de spelansvarsåtgärder som krävs för att spelarna 

ska kunna ha ett sunt spelbeteende.

Medarbetare  Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Svenska Spel ska vara spelarnas första val

För att kunderna ska välja Svenska Spel måste bolaget stän

digt arbeta med utveckling i alla dimensioner. Dels för att  

attrahera nya spelare, dels för att behålla de befintliga. Nya 

generationer växer upp med nya spelvanor och teknikutveck

lingen gör att spel blir tillgängliga på helt nya sätt. Spelupp

levelsen och kundmötet blir allt viktigare framgångsfaktorer.

Svenska Spel ska bli kundernas förstahandsval genom att:

•  stärka varumärket med det positiva i spelupplevelsen, men 

också signalera att ”säkerhetsbälte” finns.

•  stärka kundens positiva inställning till Svenska Spel genom 

god service, professionellt bemötande och lyhördhet. 

•  erbjuda kunderna de spel som är efterfrågade på markna

den. Svenska Spel måste alltid ligga i framkant och anpassa 

och utveckla spel och tjänster i enlighet med kundernas 

efterfrågan, vilket innebär behov av nya speltillstånd. Den 

stora basen kommer dock alltid att vara våra befintliga 

kunder och befintliga spel. Därför får bolaget aldrig sluta 

att förbättra, förenkla och öka spelglädjen.  

•  satsa på ett framgångsrikt utvecklingsarbete som kräver 

innovation och en process för att på ett strukturerat sätt 

driva och ta hand om de förslag som kommer fram. 

•  förstärka partnerskapet med idrotten. Svenska Spels varu

märke blir starkare och upplevs mer positivt genom att 

synas i idrottssammanhang. Därför arbetar bolaget med 

att vidareutveckla och fördjupa partnerskapet med idrotten 

i Sverige. Sponsringssatsningar ska tydligt skapa värde för 

företaget.

Strategisk inriktning och mål
Utifrån det uppdrag Svenska Spel har från ägaren definieras även bolagets målområden, 
strategier och mål. Svenska Spels verksamhet ska tydligt präglas av och styras utifrån de 
strategier som fastställts.

S
>>

•		Kund	
•		Ansvar		
•		Lönsamhet
•		Medarbetare		

4 övergripande  
målområden
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Spel är ett nöje för vuxna, varför Svenska Spel har åldersgräns 

på samtliga spel. Det bästa Svenska Spel kan erbjuda sina kun

der är spelglädje; det ska vara roligt att spela oavsett om man 

förlorar eller vinner. Bolaget ska erbjuda spel som motsvarar 

kundernas efterfrågan på spänning, underhållning och till

gänglighet i tid och rum. Och det på ett tryggt och säkert sätt.

Den kända svenska spelmarknaden har de senaste fem åren 

växt med någon eller några procent årligen. De utländska 

aktörerna har under dessa år växt till sig och har nu cirka  

10 procent av spelmarknaden.

Den ökade konkurrensen och de privata aktörernas allt 

aggressivare satsningar på reklam har ändå inte resulterat  

i någon ökning av den totala spelarbasen eller av andelen 

spelare med problem. Enligt Svenska Spels spelkartlägg

ningar de senaste fem åren har antalet spelare stadigt 

 minskat samtidigt som kundernas snittålder ökat. Att den 

kända spelmarknaden ändå haft ekonomisk tillväxt under 

samma tid beror på att vissa spelare spenderar mer pengar 

på spel än tidigare.

Mål och måluppfyllelse

Ansvaret ska genomsyra allt

Svenska Spel ska vara det bästa alternativet på marknaden 

när det gäller att minska risken för spelberoende och 

tillhanda hålla möjligheter för spelarna att kontrollera sitt 

spelande och på så sätt bibehålla ett sunt spelbeteende. 

Svenska Spel satsar på:

• informerade val

• ökat registrerat spelande

• ålderskontroller

• ansvarsfull marknadsföring

• spelarkontakter

• ökad kunskap om spelbeteenden

Intäktsoptimerad och kostnadseffektiv verksamhet  

Intäkterna ska optimeras men ej maximeras, vilket innebär 

att planerad tillväxt ska analyseras och värderas gentemot 

ansvarstagandet. Verksamheten ska präglas av en hög kost

nadseffektivitet, det vill säga aktiviteter för att nå uppsatt 

målsättning till lägsta kostnad. Kontinuerlig verksamhets 

och processutveckling är viktig för att säkerställa att den 

kvalitet och effektivitet som bolaget eftersträvar uppnås.

Att skapa internationella samarbeten mellan olika spel

bolag är en stark trend. Svenska Spel har under många år 

ingått i bland annat Viking Lotto som är ett samarbete  

mellan Sverige, Norge, Danmark, Island och Estland. I Stryk

tipspoolen ingår för närvarande även isländska  spelare. 

För att behålla en lönsam verksamhet satsar Svenska Spel på:

• tydlig riktning

• tydlig uppföljning

• processförbättringar

• ökad samverkan både internt och externt

• tydliga roller och ansvar

• prioritering och fokusering.

Medarbetare utvecklas på jobbet

För att Svenska Spel ska lyckas både på spelmarknaden och 

på arbetsmarknaden krävs professionella och inspirerande 

ledare. Svenska Spel har ett starkt varumärke som arbets

givare. Att upprätthålla varumärket kräver att det är tydligt 

för alla som arbetar hos oss vilka värderingar och priorite

ringar vi har, det vill säga vår värdegrund och våra strategier 

och mål. Genom detta kan vi attrahera duktiga människor till 

Svenska Spel. 

Inom målområdet Medarbetare satsar Svenska Spel på:

• chefsutvecklingsprogram

•  utvecklat medarbetarsamtal, kallat Måldialogen,  

för tydliga mål och uppföljning

•  tydliga medarbetar och ledarskapsprofiler

•  medarbetar undersökningar för att tillvarata  

medarbetarnas åsikter

• rollbeskrivningar för alla medarbetare. 

>>



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010   19

Ombuden  
tar ansvar
Lotteriinspektionens	granskning	under	andra	
kvartalet	av	informationen	hos	215	ombud	
utföll	till	full	belåtenhet.	100	procent	skyltade	
om	18-årsgränsen	och	97	procent	hade	
ansvarsbroschyrer	väl	synlig	för	kunderna.
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En majoritet gillar Svenska Spel

I motsats till spelmarknaden i stort har antalet spelare på 

svenskaspel.se ökat, medan snittinsatsen minskat. Med  

tanke på att svenskaspel.se har till uppgift att kanalisera  

spelare från utländska spelsajter till sin säkrare och mer 

ansvarsfulla spelmiljö är det en positiv utveckling.

Trots spelmarknadens expansion visar både Svenska Spels 

spelkartläggningar och Folkhälsoinstitutets undersökning 

2009 att andelen spelare med problem har varit oförändrad 

de senaste tio åren, cirka 1–2 procent. Enligt Folkhälsoinsti

tutets undersökning har det skett en ökning av problem   

spel bland män 18–24 år, medan det minskat i vissa andra 

grupper.

Svenska Spels årliga spelkartläggning belyser spelarnas 

attityder och beteenden. Från 25 februari till 6 maj 2010  

gjordes en stor postal enkät med slumpmässigt utvalda 

svenskar i åldern 16–75 år. Den effektiva svarsfrekvensen var 

mycket hög och antalet besvarade enkäter uppgick till 5 072 

stycken, vilka utgör ett representativt urval av den vuxna 

svenska befolkningen. Kartläggningen visar bland annat: 

•  84 procent (84) av den vuxna befolkningen spelar. 73 pro

cent (74) är kunder till Svenska Spel. Könsfördelningen är i 

stort lika, men män spelar generellt oftare och för större 

summor än kvinnor.

•  Spelarnas inställning till regleringen av den svenska spel

marknaden är fortsatt övervägande positiv och 86 procent 

(85) tycker att den helt eller delvis är bra.

•  De vanligaste drivkrafterna bakom spelandet är chansen att 

vinna en storvinst och spänningen. 

•  Triss, Lotto och Stryktipset ligger fortfarande i topp vad  

gäller positiv image. Mest negativ image har kasinon, spel 

på internet och Vegas.

Svensk rekordvinst: drömvinsten 214 miljoner

För de flesta är spelandet ett nöje, en liten extra spänning 

och en stunds underhållning 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 mång

dubbelt tillbaka. Enligt 70 procent av de tillfrågade i den 

senaste spelkartläggningen är chansen till en storvinst den 

största drivkraften bakom spelandet. Varje vecka publiceras 

positiva nyheter i massmedia om Svenska Spel – och då 

handlar det oftast om just dem som lyckas förverkliga dröm

men, storvinnarna.

Under 2010 betalade Svenska Spel (exklusive Casino Cos

mopol) sammanlagt ut vinster till ett värde av 12 126 820 465 

kronor (12 269 924 391). Av dessa uppgick 347 vinster (330) 

till en miljon eller mer.

Årets högsta vinst utföll i mars då en vinnare i Skåne prick

ade in Drömvinsten (sju rätt på Lotto och minst två rätt på 

Joker på samma spelkvitto) och vann 214 595 981 kronor. Det 

är Svenska Spels och Sveriges största spelvinst någonsin. Där

efter lyckades ytterligare sex spelare vinna Drömvinsten och 

blev mångmiljonärer. Totalt har 734 013 813 kronor betalats 

ut fördelade på de sju Drömvinsterna under 2010. 

Sedan 16 augusti 2010 garanteras en ensam vinnare med 

13 rätt på Stryktipset 10 miljoner kronor. Kort tid efter regel

ändringen kunde två stryktippare kassera in garantivinsten.

Måluppfyllelse kund

Andelen uttalat positiva till varumärket Svenska Spel:

Mål 60 procent av den vuxna befolkningen, resultat 

64 procent (62).



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010   21

Spelansvar ger trygghet åt kunderna

Svenska Spel, som ett statligt ägt spelbolag, har inte vinst

maximering som krav, utan kan göra andra avvägningar 

mellan spelintäkter och ansvarstagande.

Som exempel på att ansvar går före vinst kan nämnas de 

uppsökande samtal med frekventa gäster som genomförs 

på kasinona, de obligatoriska krav på angivande av insatser 

som ställs på svenskaspel.se innan man kan spela och de 

åldersgränser som finns vid köp av och utbetalning av vin

ster på samtliga Svenska Spels spelformer. 

 

Hållbar utveckling

Svenska Spel publicerar för fjärde året en Hållbarhetsredovis

ning enligt principerna för GRI (Global Reporting Initiative),  

se sidan 97. 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 årsredovis

ningen. Redovisningen gäller för kalenderåret 2010 och om 

fattar moderbolag och dotterbolag. Senaste rapporten (Håll

barhetsredovisning 2009) utkom i april 2010.

Redovisningen av Svenska Spels ansvarsarbete sker även i den 

samhällsrapport som Svenska Spels ägare Finansdepartemen

tet begär in en gång per år. Allt ansvarsarbete inom Svenska 

Spel sker inom ramarna för de gällande tillstånd bolaget har. 

Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete 

inom fokusområdena:

• Affärsetik och säkerhet

• Ekonomiskt ansvar

• Socialt ansvar och spelansvar

• Ansvar för medarbetare

• Miljöansvar

Måluppfyllelse ansvar

I Svenska Spels kvartalsvisa imageundersökning rankas  

bolaget som nummer ett bland spelbolagen i Sverige inom 

området spelansvar. Mer information om mål och målupp

fyllelse för målområdet Ansvar finns i Hållbarhetsredovis

ningen på sidan 97.

Måluppfyllelse lönsamhet

De finansiella mål som styr koncernen utgörs i huvudsak av 

den resultatbudget som fastställs av styrelsen före ingången 

av räkenskapsåret. Vid styrelsemötet efter halvårsskiftet pre

senteras en revidering av årsbudgeten i form av en prognos 

till årets slut. För 2010 redovisades följande mål och målupp

fyllelse: 

MSek Budget prognos Utfall

Nettospelintäkter 9 689 9 626 9 624

Nettoomsättning från  
spelverksamhet m.m. 7 937 7 888 7 885

Personalkostnader   1 007 997 989

Övriga rörelsekostnader 2 057 2 070 2 101

Rörelseresultat 4 873 4 822 4 795

För att uppfylla det effektivitetsuppdrag som Svenska Spel 

har arbetar bolaget med att se över arbetsprocesserna i orga

nisationen för att på bästa sätt uppnå högre effektivitet och 

kostnadsbesparingar.

Årlig undersökning pejlar medarbetarnas trivsel

Vid utgången av 2010 var antalet anställda 2 263 (2 230). 

Omräknat till medelantalet anställda under året uppgår anta

let till 1 764 (1 748). Könsfördelningen är 56 procent män (56) 

och 44 procent kvinnor (44).

Lönerna är individuella och differentierade. Lön och löne

utveckling bestäms utifrån arbetsuppgifter, kompetens  

och resultat. Varje år genomförs en lönekartläggning för att  

analysera och identifiera eventuella avvikelser från de inrikt

ningar som fastslagits. Åtgärdsplaner tas fram om analysen 

visar på behov av åtgärder.

Frisknivån, definierad som andelen medarbetare som 

under 24 månader haft en sjukfrånvaro på mindre än 3,5 pro

cent, uppgår till 71,3 procent (74,9). Sjukfrånvaron uppgår till 

3,8 procent (3,8).

Ett chefsutvecklingsprogram för befintliga och nya chefer 

har tagits fram i syfte att harmonisera ledarskapet med 

Svenska Spels uppdrag, vision, affärsidé, värdegrund och stra

tegier vilka ligger till grund för den nya organisationen 2010.

Måluppfyllelse Medarbetare

Nöjd medarbetarindex:* Mål 85 på en 100gradig skala, 

resultat 83 (89).

Ledarskapsindex:* Mål 70 på en 100gradig skala, resultat 

70 (68). I Hållbarhetsredovisningen finns ytterligare fakta 

under avsnittet om Medarbetare. 

*	Källa:	Svenska	Spels	medarbetarundersökning	2010	
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Risker och riskhantering 
ett antal risker inom Svenska Spel kan påverka måluppfyllelsen i högre eller lägre grad. 
Svenska Spel relaterar sina största risker till de fyra övergripande målområdena. en risk 
kan påverka ett eller flera av dem. riskbedömningar sker i en fortlöpande riskhanterings-
process.  

isker definieras som osäkerhet som kan påverka 

Svenska Spels mål. Många av riskerna kan påverka 

bolaget både positivt och negativt. Att arbeta med 

riskhantering innebär att bolaget kan förebygga 

och står förberett för vad som kan hända inom verksam

heten. Det går inte att eliminera samtliga risker, men en väl 

fungerande riskhantering möjliggör att risker identifieras och 

hanteras inom bolaget.

Nedan presenteras Svenska Spels viktigaste risker relate

rade till de fyra övergripande målområdena: Kund, Ansvar, 

Lönsamhet och Medarbetare. En risk kan påverka ett eller 

flera målområden. 

Konkurrens om kunderna

Förändringar i spelbeteendet mot snabbare spel och högre 

återbetalningsgrad till vinnarna är en påtaglig risk som rör 

målområdet Kund. Konkurrenterna har idag, genom andra 

förutsättningar än Svenska Spel, möjlighet att erbjuda kun

den andra spelupplevelser och bonuserbjudanden. Detta 

kan leda till att våra konkurrenter bättre möter kundernas 

behov och Svenska Spel därmed inte är kundens första val.

Balans mellan ansvar och vinst

Bland risker som relaterar till målområdet Ansvar är en central 

risk att Svenska Spel inte klarar av balansen mellan ansvar  

och vinst, vilket skulle leda till att uppdraget inte uppfylls  

på bästa möjliga sätt. Organisationen är väl medveten om 

denna balans och arbetar aktivt med att upprätthålla denna, 

exempelvis genom att fortsatt utveckla spelansvarsverktyg 

och effektiva kontroller. Exempel på andra risker inom detta 

område är risken att misslyckas med att förhindra interna 

eller externa bedrägerier. 

Lönsamheten kan hotas av omreglering 

Bland risker inom målområdet Lönsamhet är det framför  

allt en eventuell omreglering av spelmarknaden, alternativt 

in förande av ytterligare restriktioner, som skulle kunna 

påverka och leda till att verksamheten måste drivas med  

nya förutsättningar.

Operativa risker mot lönsamhet är relaterade till spel

avbrott eller avbrott i leveransen av lotter. Generellt sett är 

Svenska Spel beroende av få leverantörer, då en stor del av 

spelsystemen ägs och drivs internt inom bolaget.

Finansiella risker

Ytterligare risker inom Lönsamhet är de finansiella. Dessa 

bedöms generellt sett ligga på en låg nivå. Koncernen 

Svenska Spel är självfinansierad främst beroende av att kassa

flöden med god marginal täcker behovet av investeringar 

och verksamhetens driftkostnader. Koncernen har inga ränte

bärande skulder.  

Hanteringen av de finansiella riskerna i koncernen regleras 

av fastställd finanspolicy och kreditriktlinje. 

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. Även ränterisker i kassaflöden bedöms 

 som låga då kassaflöde från den löpande verksamheten i 

r
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begränsad omfattning är beroende av förändringar i 

marknads räntor. 

Riskerna för kreditförluster bedöms som begränsade efter

som spel inte får ske på kredit. En löpande prövning sker av 

Svenska Spels ombud, affärspartners och föreningar för att 

upptäcka om någon samarbetspartner inte kan uppfylla sina 

ekonomiska åtaganden. 

Koncernen placerar överskottslikviditet främst hos sin 

huvudbankförbindelse på konto med speciella räntevillkor i 

av  vaktan på att överskottslikviditet kvartalsvis lånas ut till 

Riksgäldskontoret. 

Likviditetsrisken har historiskt varit låg och koncernen byg

ger varje år upp betydande belopp av likvida medel och fritt 

eget kapital, vilket i sin helhet från och med 2010 årligen 

betalas ut till ägaren staten. Den kassa flödesanalys som fram

går av räkenskaperna för 2010 ger en god uppfattning om 

det förväntade kassaflödet för 2011.

Ytterligare och mera detaljerad information finns att läsa i 

not 1 Redovisnings och värderingsprinciper på sidan 71.

Trygghet för medarbetare

Till målet Medarbetare hör framför allt riskscenariot att med

arbetare blir allvarligt skadade. I kasino verksamheten finns 

utsatta miljöer och exempelvis kan ett rån eller andra vålds

handlingar resultera i att medarbetare allvarligt skadas. 

Exempel på andra risker inom detta område är relaterade till 

ledarskap och medarbetare. Svenska Spel måste ha kompe

tent och engagerad personal för att kunna uppnå uppställda 

strategiska och operativa mål. 

Riskhanteringsprocessen	innebär	att	identifiera,	analysera	och	
värdera	risken,	för	att	sedan	vid	behov	utforma	riskbehandlings-
planer.	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.	

Riskhanteringsprocess

Riskbedömning
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Varumärkesarbetet
Svenska Spel är ett välkänt spelbolag, med populära spelformer och har betalat ut landets 
högsta spelvinst. varumärkesarbetet syftar till att behålla bolagets goda anseende och 
dessutom fortsätta att stärka det med värden som omtanke och underhållning. 

llmänhetens förtroende för Svenska Spel, dess 

varumärke och ansvarstagande är avgörande   

i en situation där konkurrenterna kan erbjuda 

liknande spelformer, ibland under gynnsam

mare regler än de Svenska Spel har att följa. Att ändå kunna 

erbjuda kunderna marknadens roligaste spel är något som 

bolaget strävar efter.

Varumärket Svenska Spel

Svenska Spels varumärke är starkt och välkänt och får sin 

styrka från spelglädje, bolagets starka produktportfölj, spelar

nas trygghet och säkerhet samt från det mångåriga partner

skapet med svensk idrott. 

Under 2010 har spelansvaret kommunicerats på olika sätt:

•  Den nya 18årsgränsen vid köp av lotter.

•  Budskapet ”Spela lagom” har i flera års tid utgjort en del  

av Svenska Spels marknadsföring. För att göra spelansvars

åtgärderna tydligare för spelarna, och därmed göra det 

 lättare att söka hjälp, har hem sidan spelalagom.se inte

grerats mer med svenskaspel.se. 

•  I annonser har Svenska Spel upplyst om den obligatoriska 

veckobudgeten på svenskaspel.se, ett tydligt och konkret 

sätt att arbeta med spelansvar. Syftet är att få spelaren att 

tänka efter innan spelet börjar och därmed minimera risken 

att lockas till större insatser än planerat.

a •  Förvärvet av Playscan AB är en strategiskt viktig åtgärd och 

en fördel för Svenska Spel i konkurrensen. Playscans verktyg 

PlayscanTM/Spelkoll hjälper spelare att hålla kontroll på om 

deras spelbeteende förändrat sig över tid.

Marknadsföring med ansvar

Svenska Spel följer European Lotteries and Toto Associations 

och Spelmarknadens Etiska Råds etiska riktlinjer (”SPER:s Rikt

linjer”), som utarbetats tillsammans med branschorganisatio

ner i såväl Sverige som Europa.

I en attitydundersökning får Svenska Spels Triss, Stryktipset 

och Lotto de högsta positiva värdena. Dessa populära spel

former är förenade med mindre risk för problemspelande än 

till exempel spel via internet, värdeautomatspelet Vegas och 

kasinospel, som följaktligen marknadsförs i mycket begrän

sad utsträckning.

Svenska Spels del av den totala reklamsatsningen inom 

spelbranschen (så kallad Share of voice) är enligt SIFO:s 

reklammätningar 24 procent 2010, medan utlandsbaserade 

internetbolag numera står för merparten av reklaminveste

ringarna på den svenska spelmarknaden, 47 procent.

Svenska Spel värnar sitt marknadsledarskap genom effektiv 

marknadsföring. Svenska Spel ska vara spelarnas första val 

tack vare den spelupplevelse och säkerhet bolaget erbjuder. 

Budskapet Spela lagom finns genomgående i reklamen. >>
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Superbrands: Svenska Spel och Triss

Årets upplaga av Superbrands Awards var den femte sedan 

starten i Sverige 2004. Superbrands är ett världsomspännande 

företag som utnämner de starkaste varumärkena i det åttio

tal länder som det omfattar. Utnämningen baserar sig på hur 

konsumenterna upplever varumärket. Svenska Spels moder

varumärke och Triss blev utsedda till två av de 300 starkaste 

konsumentvarumärkena i Sverige 2010. 

Partnerskap med idrotten

Svenska Spel är en stor samarbetspartner till idrotten. Bolaget 

satsar på både breddverksamheter och rena elitsatsningar 

och idrotten ger mycket värdefullt tillbaka. Svenska Spels 

varumärke blir starkare och upplevs mer positivt genom att 

det syns i dessa sammanhang. Sponsring är ett sätt att bygga 

varumärke och affär – helt i linje med uppdraget från ägaren. 

2010 gjorde Svenska Spel det strategiska valet att sponsra 

enbart idrotten, varför till exempel stödet till det kulturella 

arrangemanget Medeltidsveckan på Gotland upphörde. Som 

partner till svensk idrott satsar Svenska Spel på synlighet, 

motprestation och utvärdering.

Svenska Spel är huvudsponsor för Riksidrottsförbundet 

(RF) och de största förbunden: Fotboll, ishockey, handboll, 

bandy och innebandy. RF:s vision är att skapa ”världens bästa 

idrott”. Det handlar bland annat om värden som glädje, 

demokrati, allas rätt att delta och rent spel. Genom ett sam

arbetsavtal som Svenska Spel och RF har sedan 2009 kan 

både ledare och aktiva utbildas för att på så sätt skapa opinion 

om sunda värderingar inom idrotten. Avtalet innebär att RF 

erhåller totalt 60 miljoner kronor under tre år.

Svenska Spels partnerskap med idrotten resulterar i f lera 

andra värdefulla satsningar, bland andra:

•  Tipselit, som startades 1992, är ett samarbetsprojekt mellan 

Föreningen Svensk Elitfotboll, Elitserieföreningen Dam

fotboll och Svenska Spel med syfte att utveckla svensk elit

fotboll. Det görs genom en målmedveten satsning på unga 

talanger 1419 år, föreningar samt ledare.

•  2009 startade Supporterlaget, ett framgångsrikt samarbete 

mellan Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Spel för att 

främja en sund och positiv läktarkultur. En kampanj har 

under 2010 pågått på webben, supporterlaget.se (med 

över 90 000 besökare) samt i TV och radio.

•  Svenska Spel delar årligen ut ett antal stipendier för att 

främja insatser inom idrott: Elitidrottsstipendiet, Sport

journaliststipendiet, Svenska Spels Samhällspris, allFair 

priset och Det Svenska Idrottsledarpriset. Ett urval av  

stipendiater får ta emot sina utmärkelser på SVTs årliga 

Idrottsgala, ett evenemang som sponsras av Svenska Spel.

•  Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Spel har satsat på 

tränar och talangutveckling sedan tidigt 2000tal. Under 

2010 intensifierades satsningen på att utbilda tränare.

•  Svenska Spels ungdomsbonus: De fem lag i Superettan 

som använt flest unga spelare under säsongen får dela på 

en miljon kronor. Spelarna ska vara födda 1989 eller senare.

•   ”Susanne Erlandssons pokal” har instiftats av Svenska Spel 

och kommer att vandra runt mellan de damlag som från 

och med 2010 vinner finalen av Svenska Cupen. KIF Örebro 

blev först med att vinna den nya pokalen.

• 2010 sponsrade Svenska Spel Vår Ruset.

•  F17 serien är ett samarbete med Elitföreningen Damfot

boll. Syftet är att låta de yngre spelare som inte tar en plats  

i Alaget ändå få möta kvalificerat motstånd. 2009 deltog  

8 lag över hela landet, 2010 var det 16 lag och det finns 

över 20 förfrågningar för 2011. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	VARUMÄRKESARBETET

Stöd till  
forskning
Svenska	Spel	bidrar	även	till	olika	former	av	forsknings-
projekt	inom	spelområdet.	Syftet	är	att	kunna	för-
bättra	för	spelarna.	Vid	sidan	av	ett	samarbete	med	
Hjärnfonden	satsar	Svenska	Spel	sedan	2010	på	att	
öka	sitt	forskningsengagemang	genom	inrättandet	
av	ett	forskningsråd.	

Läs	mer	på	sidan	109.
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Svenska Spels spelformer
Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automat-
spel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på 
18 år, utom på kasinona där man måste ha fyllt 20 år.

e sammanlagda nettospelintäkterna 2010 upp

gick till 9 624 miljoner kronor (9 905), en minsk

ning med 281 miljoner kronor (–2,8 procent) i 

jämförelse med 2009.

Sportspel

De sportbaserade spelen är Oddset och fotbollstipsen Stryk

tipset, Europatipset, Måltipset och Topptipset. De kan spelas 

via ombud i butik, på svenskaspel.se och i begränsad ut 

sträckning via mobil. Det är denna spelkategori som drabbas 

hårdast av konkurrensen från de utländska internetbaserade 

spelbolagen.

Sportspelens nettospelintäkter 2010 slutade på 1 440 mil

joner kronor (1 477), cirka 15 procent (15) av Svenska Spels 

totala nettospelintäkter.

Vadhållningsspelet Oddset är populärast. Oddset är ett 

paraplynamn för speltyperna Lången, Matchen, Bomben, 

Mixen och Powerplay. Valmöjligheterna är omfattande.  

Man kan spela på fasta odds (som gäller från det match

objektet öppnas tills resultatet är klart), löpande odds (som 

ändras efterhand som insatserna flyter in) och även på live

spel där oddsen sätts under matchens gång. Matchobjekten 

tas från många olika slags idrotter, främst fotboll och 

ishockey.

Oddsets totala nettospelintäkter 2010 ökade med 3,1  

procent sedan förra året. Det hindrar inte att vissa delar av 

Oddset har relativt låga marknadsandelar som en följd av 

konkurrensen med utlandsbaserade spelbolag på internet 

som arbetar under betydligt gynnsammare villkor. På speci

fika delar som fastoddsmarknaden har Svenska Spel en 

andel av cirka 25 procent och på så kallade livespel (spel  

i realtid under pågående match/tävling) uppnår Oddset 

enbart 6–7 procents marknadsandel. 

Under 2010 bidrog spel på OS och fotbollsVM till fram

gångarna för Oddset. Valmöjligheterna på Lången förbättra

des med upp till 198 matchobjekt och Powerplay (spel på 

ishockeymatcher) utökades till flera omgångar i veckan. Fler 

spelobjekt på Matchen och utökat livespel vann också gehör 

hos spelarna. Samtidigt förbättrades kontrollen och risk

hanteringen av spelandet på Oddset väsentligt. En del match

resultat gynnade Svenska Spel, vilket också bidrog till det 

positiva resultatet 2010.

Nettospelintäkterna för Stryktipset har minskat i f lera år 

och trenden fortsatte under 2010. Förhoppningsvis kan  

höjningen av återbetalningsgraden från 46 till 65 procent 

vända trenden på sikt, då bruttoomsättningen ökat markant 

efter den höjda återbetalningsgraden. Åtgärden medförde 

fördubblade vinster för 13 rätt. Samtidigt infördes en garanti

vinst på 10 miljoner kronor för den som är ensam om 13 rätt 

på Stryktipset. Totalt betalades så många som 23 miljon

vinster ut på Stryktipset under 2010. 

I Stryktipspoolen och Europatipspoolen ingår förutom 

svenska spelare även spelare från Island. Trenden för Mål

tipset är negativ, medan Europatipset, som också fick höjd 

återbetalningsgrad, och Topptipset, som introducerades 

2007, visar en fortsatt god tillväxt.

d

>>
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	SPELFORMER

Nummerspel

De turbaserade nummerspelen är Lotto, Keno, Joker, Viking 

Lotto samt internetspelen BingoLive och Pick’n’Click. De tre 

förstnämnda kan spelas såväl i ombudens butiker som på 

svenskaspel.se. Viking Lotto finns enbart i butik, medan 

Bingo Live och Pick’n’Click är förbehållna svenskaspel.se. 

Lotto och Joker säljs också som prenumeration.

Nummerspelen är den största spelkategorin, med netto

spelintäkter som 2010 uppgick till 2 879 miljoner kronor  

(2 888). De utgör cirka 30 procent (29) av Svenska Spels totala 

nettospelintäkter.

Lotto är Svenska Spels till nettospelintäkter räknat tredje 

största enskilda spelform, efter Vegas och Triss. Spelet ökade 

med 1,6 procent 2010 tack vare effekterna av Drömvinsten 

(sju rätt på Lotto plus minst två rätt på Joker på samma spel

kvitto). Inte mindre än sju Lottospelare prickade in Dröm

vinsten under 2010. En av dem vann den högsta spelvinsten 

någonsin i Sverige, drygt 214 miljoner kronor. 

Den 6 september fyllde Lotto 30 år vilket uppmärksamma

des i reklamkampanj, PRaktiviteter och en vinnarutställning 

på hotell Park i Stockholm.

Tilläggsspelet Joker finns på kupongerna för Lotto och tipsen. 

Det högsta deltagandet i Joker finns på kupongerna för Lotto, 

varför utvecklingen av Joker i stort följer Lottos upp och ned

gångar. 2010 ökade Jokers nettospelintäkter med 3,8 procent.

Keno är det näst största nummerspelet. 2010 minskade 

netto spelintäkterna med 3,7 procent i jämförelse med förra 

året. Keno på svenskaspel.se fick en ansiktslyftning under året, 

då spelet gjordes tydligare och enklare för användaren genom 

att val möjligheterna visualiserades under spelets gång. 

Viking Lotto är ett internationellt samarbete mellan spel

bolag 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.

Svenska Spels nummerspel på svenskaspel.se, BingoLive 

och Pick’n’Click, hade under 2010 nettospelintäkter på sam

manlagt 125 miljoner kronor (154).

Lotterier

Svenska Spels lotterier är Triss (med varianterna DubbelTriss 

och JätteTriss), Tia, Penning, SkrapSpel bestående av Skrap

Pyramid, SkrapKryss och SkrapBingo samt tillfälliga kampanj

lotter. Till utbudet hör också en färdig förpackning med flera >>

lotter, Lottpaketet. Lotterna kan köpas via ombud i butik och 

på svenskaspel.se. Triss och Tia kan även köpas via mobil. För 

Triss har Svenska Spel dessutom en prenumerationstjänst och 

idrottsföreningar över hela landet säljer prenumerationer.

Lotterierna har fått ökad konkurrens från framför allt Post

kodLotteriet, men även från folkrörelsernas lottförsäljning och 

internetbaserad dito. Nettospelintäkterna minskade 2010, till 

1 846 miljoner kronor (1 939). De står för cirka 19 procent (20) 

av Svenska Spels totala nettospelintäkter.

Den ojämförligt största lotten är Triss, både sett till netto

spelintäkter, antal kunder, kännedom och popularitet. Ingen 

annan spelform har en sådan acceptans; enligt Svenska Spels 

spelkartläggning 2010 har cirka 4,5 miljoner svenskar köpt 

Triss under året. Nettospelintäkterna 2010 uppgick till 1 621 

miljoner kronor (1 682).

Även Tia och SkrapSpel visar en negativ trend, medan 

Lottpaketet ökat något.

Vegas

Vegas är ett värdeautomatspel där man kan välja mellan ett 

antal olika speltyper såsom hjulspel med olika teman, video

poker och Keno. Maxinsatsen vid spel på Vegas är 5 kronor 

och högsta vinst är 500 kronor.

Vegas nettospelintäkter 2010 minskade till 2 039 miljoner 

kronor (2 081), vilket motsvarar 21 procent (21) av Svenska 

Spels totala nettospelintäkter.

Svenska Spels Vegas är det enda värdeautomatspel som  

får finnas i Sverige. Spelautomaterna finns endast i utvalda 

restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar med 

bingotillstånd. En spelplats får ha högst fem Vegasautomater 

utställda och inkomsterna från dessa får inte dominera verk

samheten. Det totala antalet automater som Svenska Spel 

kan ställa ut är begränsat till 7 500.

Eftersom automatspel är en spelform med högre risk att 

skapa spelproblem är Vegas omgärdat av extra många restrik

tioner och krav. Spelet marknadsförs i mycket begränsad 

skala. Innan spelet kan börja måste spelaren verifiera sin ålder.

Kasinospel

I Sverige finns fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Sundsvall, som drivs av Svenska Spels dotterbolag Casino 

Cosmopol AB. På kasinona finns bordsspel (roulette, tärning 

och kortspel) samt automatspel.
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När Lotto introducerades i Sverige 1980 blev 
spelet en direkt succé. Populariteten har hållit 
i sig i trettio år. 2010 är Lotto landets fjärde 
största spelform i nettospelintäkter räknat.

•	 	Lotto	hade	sin	första	dragning	den	6	septem-
ber	1980	på	Lisebergs	Stora	Scen.	

•	 	I	oktober	1980	utföll	den	allra	första	miljon-
vinsten	på	Lotto.	Den	historiske	vinnaren		
var	Kenneth	Näslund,	butiksbiträde	från		
Härnösand.

Lotto  En 30 år gammal succé 
•	 	Under	1980-talet	producerade	Roy	Andersson	

fyra	reklamfilmer	för	Lotto,	som	vann	flera	
nationella	och	internationella	utmärkelser	
och	fick	kultstatus.

•	 	1983	visades	Lotto	i	SVT:s	lördagsunderhåll-
ning	Razzel.

•	 	1984	lanserades	tilläggsspelet	Joker	på	
kupongerna.

•	 	1988	visades	Lotto	i	SVT:s	ZickZack.	Premiär-
programmet	orsakade	skandalrubriker,	då	
ett	av	de	dragna	numren	(”29:an”)	drogs	
utanför	kameran.	

•	 	1990	började	SVT	sända	dragningarna	av	
Lotto	varje	lördag.	1991	lanserades	en	andra	
dragning,	Lotto	2.

•	 	1998	infördes	Onsdags-Lotto,	en	extra	
spelomgång	på	onsdagar.	

•	 	2005	lanserades	Drömvinsten	som	utfaller	
när	någon	får	sju	rätt	på	Lotto	och	minst	två	
rätt	på	Joker	på	samma	spelkvitto	och	
samma	spelomgång.

•	 	2010	utföll	Drömvinsten	med	214	595	981	
kronor,	Sveriges	största	spelvinst	genom	
tiderna.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	SPELFORMER

Kasinospelens nettospelintäkter minskade under 2010 till 

1 190 miljoner kronor (1 198). De utgör cirka 12 procent (12) 

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 vägg

skärmar. Personalen är utbildad i frågor kring spelproblem. 

Kasinona marknadsför sig i relativt liten omfattning. Sats

ningar görs på att uppmärksamma det gemensamma kasino

konceptet av spel, restauranger och underhållning i centrala, 

kultur historiska lokaler.

Casino Cosmopol har ensamrätt på internationella kasino

spel i Sverige, men utlandsbaserade internetbolag tillhanda

håller kasinospel på sina sajter i Sverige.

Poker

Svenska Spel erbjuder pokerspel på svenskaspel.se och på 

kasinona. 2010 sjönk nettointäkterna från poker på webb

platsen till 231 miljoner kronor (305), som utgör cirka 2 pro

cent (3) av Svenska Spels sammanlagda nettospelintäkter. 

Intäkterna från poker på kasinona inkluderas i de totala 

netto spelintäkterna för kasinospel.

De senaste två åren har intresset för poker på internet 

överlag minskat. Svenska Spel anlitar pokerspelaren William 

Thorson för att bidra till att svenskaspel.se ska fortsätta vara 

svenska pokerspelares förstaval.

Den årliga pokerturneringen PokerSM online slog rekord 

med totalt 2 309 deltagare. Den totala prissumman blev 

större än någonsin tidigare, 4 502 550 kronor. Slutsegraren 

vann 1 053 596 kronor, även det en rekordsumma.

På kasinona är intresset för poker fortsatt högt. Casino 

Cosmopol arrangerar pokerturneringar som det populära 

SM i poker och så kallade cashgames. Samtliga kasinon 

genomförde 2010 en Pokerakademi i en ny lokal tappning 

och i samarbete mellan Casino Cosmopol och Svenska  

Spels internet poker. Bland annat arrangerades föreläsningar 

rörande pokerspel, årets pokerpersonlighet utsågs på varje 

ort och en avslutande pokerturnering anordnades. Spel

ansvarsinformation fanns med som en naturlig del av  

evenemanget. 
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Svenska Spels spelformer,  
nettospelintäkter och försäljningskanaler1

nettospelintäkter

MSek 2010 2009 restauranger Bingohallar kasinon 
Butiks-
ombud

 Föreningar 
(arenaspel)  internet Mobil

Sportspel

Oddset 790 766  

Stryktipset2  324 383  

Europatipset2 128 131  

Måltipset 110 120

Topptipset 87 77  

nummerspel 

Lotto 1 610 1 585

Keno och KenoXpress 603 626  

Joker 496 478  

Viking Lotto 45 45  

BingoLive och Pick’n’Click 
på svenskaspel.se 125 154

BingoLive i bingohallar (t.o.m. 30/6 2009) — 16  

lotterier

Triss 1 621 1 682  

Tia 88 111   

SkrapSpel 99 110

Penninglotten 9 10

Lottpaketet 29 26   

värdeautomater

Vegas 2 039 2 081   

kasinospel 1 190 1 198

poker

Poker på svenskaspel.se 231 305

Livepoker 3

Totalt 9 624 9 905

1.  Svenska Spel erbjuder även prenumerationer på några av spelformerna via butiksombud, svenskaspel.se och föreningar.  
Svenska Spels Företagsförsäljning är en serviceavdelning dit företag kan vända sig för att köpa spel och lotter.

2. Inklusive Dubbelvinsten. 
3. Ingår i kasinospel.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	/	FINANSIELLT	RESULTAT	OCH	STÄLLNING

Koncernens finansiella resultat och ställning
Intäkter

Nettospelintäkterna uppgick till 9 624 miljoner kronor (9 905), 

en minskning med 281 miljoner kronor jämfört med före

gående år. Affärsområde Spel & Lotterier minskade med 3,2 

procent och affärsområde Vegas minskade med 2,0 procent 

jämfört med 2009. Affärsområde Casino Cosmopol minskade 

med 0,7 procent.

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 

7 885 miljoner kronor (8 096), en minskning med 211 miljoner 

kronor eller –2,6 procent jämfört med 2009.

Resultat

Rörelseresultatet för 2010 uppgick till 4 795 miljoner kronor  

(4 921) vilket är 126 miljoner kronor lägre (–2,6 procent) än 

före gående år.

Rörelsekostnaderna har minskat med 96 miljoner kronor 

jämfört med föregående år, vilket bland annat förklaras av 

lägre kostnader för marknadsföring och PR samt avvecklings

kostnader för bingohallsverksamheten under 2009. De mins

kade rörelsekostnaderna väger dock inte upp för den mins

kade försäljningen under året. Åtgärder har initierats för att 

höja kostnadseffektiviteten i verksamheten i syfte att nå upp

satt målsättning till lägsta kostnad. Effekterna av dessa aktivi

teter kommer dock att kunna skönjas först på några års sikt.

Rörelsemarginalen minskade med 0,1 procentenhet till 21,8 

procent.

Finansnettot uppgick till –27 miljoner kronor (56). Föränd

ringen förklaras huvudsakligen av värdeförändring avseende 

placeringar avsedda för framtida betalningar till vinnare i 

 lotteriet Triss Månadsklöver.

Koncernens totalresultat för 2010 uppgick till 4 766 mil joner 

kronor (4 977) vilket är 211 miljoner lägre (–4,2 pro cent) än 

föregående år. Det lägre resultatet orsakas främst av  minskade 

netto spelintäkter inom koncernens samtliga  rörelsesegment.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

5 785 miljoner kronor (5 737). Kassaflödet från investerings

verksamheten uppgick till –294 miljoner kronor (–365). Av 

dessa avser 95 miljoner kronor nettoinvesteringar i finansiella 

tillgångar, medan investeringar i materiella och immateriella 

anläggningstillgångar ingår med 203 miljoner kronor (291). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till  

–4 977 miljoner kronor (–5 108) och avser i sin helhet erlagd 

utbetalning till staten.

Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2010 till  

4 766 miljoner kronor, vilket är 211 miljoner kronor lägre än 

vid motsvarande tidpunkt 2009. Förändringen motsvaras av 

periodens resultat reducerat med utbetalning till ägaren.  

Soliditeten uppgick till 63,7 procent (62,2).

Svenska Spel är inte ett vinstmaximerande företag. Verk

samheten ska bedrivas kostnadseffektivt och enligt Svenska 

Spels bolagsordning framgår att koncernens till utdelning 

 tillgängliga medel ska disponeras på sätt som regeringen 

föreskriver och inget belopp får utdelas till aktieägaren.

Segmentrapportering

Svenska Spels företagsledning följer upp verksamheten uti

från indelade rörelsesegment uppbyggda utifrån Svenska 

Spels utbud av spelformer. Koncernens indelning av rörelse

segment motsvarar organisationens uppdelning i affärsområ

den som är: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol, se 

sidan 34.

Moderbolaget

I moderbolaget ingår all spelverksamhet utom kasino

verksamheten. Nettospelintäkterna i moderbolaget uppgick 

2010 till 8 434 miljoner kronor (8 707). Moderbolagets andel 

av de totala nettospelintäkterna i koncernen är 87,6 procent 

(87,9). Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick 

till 6 614  miljoner kronor (6 831). Resultat efter finansiella 

poster och skatt uppgick till 4 770 miljoner kronor (4 970),  

en resultatförsämring med 200 miljoner kronor.

Investeringar i materiella och immateriella anläggnings

tillgångar uppgick till 165 miljoner kronor (271). Nettoinveste

ringar i finansiella tillgångar uppgick till 37 miljoner kronor (76).

Medelantalet anställda uppgick till 744 (752) varav 62 pro

cent är män. 
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•			Affärsområde	Spel	&	Lotteriers	nettospel-
intäkter	uppgick	till	6	395	miljoner	kronor,		
en	minskning	med	214	miljoner	kronor		
(–3,2	procent)	jämfört	med	2009.

•			Affärsområde	Vegas	nettospelintäkter	upp-
gick	till	2	039	miljoner	kronor,	en	minskning	
med	42	miljoner	kronor	(–2,0	procent)	jäm-
fört	med	2009.

•			Affärsområde	Casino	Cosmopols	nettospel-
intäkter	uppgick	till	1	190	miljoner	kronor,			
en	minskning	med	8	miljoner	kronor		
(–0,7	procent)	jämfört	med	2009.	

•			Nettospelintäkterna	totalt	uppgick	till	9	624	
miljoner	kronor	(9	905),	en	minskning	med	
281	miljoner	kronor	(–2,8	procent).	

•			Nettoomsättningen	från	spelverksamhet	
m.m.	uppgick	till	7	885	miljoner	kronor	
(8	096),	en	minskning	med	211	miljoner		
kronor	(–2,6	procent).	

•			Rörelseresultatet	uppgick	till	4	795	miljoner	
kronor	(4	921),	en	minskning	med	126	miljo-
ner	kronor	(–2,6	procent).	

•			Finansnettot	uppgick	till	–28	miljoner		
kronor,	en	försämring	med	84	miljoner		
kronor	jämfört	med	2009.

•			2010	års	resultat	efter	finansiella	poster		
och	skatter	uppgick	till	4	766	miljoner		
kronor	(4	977),	en	minskning	med	211		
miljoner	kronor	(–4,2	procent).
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Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden:  
Spel & lotterier, vegas och Casino Cosmopol. 

Nettospelintäkter per affärsområde 2010

nettospelintäkter, MSek 2010 2009
Förändring,  

MSek
Förändring,  

%

Spel & Lotterier 6 395 6 609 –214 –3,2

Vegas 2 039 2 081      –42 –2,0

Casino Cosmopol 1 190 1 198 –8 –0,7

Övrigt — 16 –16 —

Svenska Spel totalt 9 624 9 905 –281 –2,8
 

Svenska Spels affärsområden
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Affärsområde Spel & Lotterier står för en betydande del av 

Svenska Spels nettospelintäkter. 2010 uppgick dessa till 6 395 

miljoner kronor (6 609), vilka utgör cirka 67 procent (67) av 

Svenska Spels totala nettospelintäkter. Nettoomsättningen 

för spelverksamhet m.m. uppgick till 5 370 miljoner kronor  

(5 547). 2010 års rörelseresultat uppgick till 3 554 miljoner 

 kronor (3 710).

Affärsområdet ansvarar för marknadsföring och utveckling  

av samtliga spel och lotterier i butiker, på arenor och på 

svenskaspel.se. Spel som säljs via mobiltelefon, prenumera

tioner, föreningar och företagsförsäljningen är också viktiga 

delar i affären. Dessutom omfattar affärsområdet Svenska 

Spels varumärke och sponsring, som beskrivs i avsnittet Varu

märkesarbetet på sidan 25, och kundprogrammet Spelkortet, 

se sidan 37. Affärsutveckling, utbildning och administration  

av Svenska Spels ombud är också delar inom affärsområdet. 

Lyckade aktiviteter bidrar till resultatet

Hösten 2010 lanserades den höjda återbetalningsgraden  

på Stryktipset och Europatipset, från 46 till 65 procent, en 

mycket uppskattad förbättring för tipparna. 

Ett förbättrat utbud i kombination med förbättrad riskhan

tering har väsentligt bidragit till att Oddsets nettospelintäkter 

ökade under 2010. Under sommaren genomfördes en fram

gångsrik kampanj för Oddset i samband med fotbollsVM. 

Under den mest intensiva delen av ishockeysäsongen 2010 

kunde Svenska Spel erbjuda Oddset Powerplay och följa elit

seriens spelprogram med upp till tre spelomgångar per 

vecka. Antalet spelobjekt på Oddset Lången utökades från 

180 till 198. 

Lottos budskap om Drömvinsten ligger även under 2010 

bakom större delen av ökningen för spelkategorin nummer

spel. Reklamen för Lotto har prisats många gånger sedan 

 spelet lanserades för 30 år sedan och 2010 kunde ännu ett 

diplom från reklambranschens tävling Guldägget läggas till 

prisskörden. 

För dragningen av Keno tecknades avtal med TV3, som tog 

över efter TV4.

Triss som gåva är ett budskap som haft god genomslags

kraft genom åren och den traditionella ”Ge Triss i julklapp”

kampanjen medförde årets högsta veckointäkter för Triss, de 

bästa sedan 1997.

Affärsområde Spel & Lotterier

>>

    

Viktiga händelser 2010

• 18-årsgräns vid köp av och utbetalning av 
vinster på lotter infördes i butikerna.

• Resultat av provköp visade att 86 procent  
av ombuden följer Svenska Spels regler för 
legitimationskontroller.

• Arenaspel utvecklades och stärkte  
relationen till svensk idrott.

• Höjd återbetalningsgrad på Stryktipset  
och Europatipset lanserades.

Prioriteringar inför 2011

• Utveckla fler tjänster för mobiltelefon.

• Förbättra vinstutbetalningsprocessen  
i butiker för att öka kundernas säkerhet.

• Bli bättre på att förmedla den spelglädje  
som finns inbyggd i Svenska Spels produkter.

• Stimulera ökad användning av Spelkortet.

• Satsa ännu mer på arenaspel, föreningar  
och övriga samarbeten med idrotten. 

Affärsområde Spel & Lotterier

• Utbudet på oddset breddades.

• Satsning på budskap om drömvinsten  
(Lotto och Joker).

• Lansering av mobiltjänster.

• William Thorson anlitades som Svenska  
Spels ”pokerface” utåt.

• dragningen av Keno bytte kanal från  
TV4 till TV3.

• Sponsring av Vår Ruset.
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Spel via butiker

Per den 31 december 2010 hade Svenska Spel en rikstäck

ande distribution av spel via 6 604 ombud (6 758) – butiks

kedjor, livsmedelsaffärer, varuhus, spelbutiker, tobaksaffärer, 

bensinstationer med flera. De står för 5 152 miljoner kronor 

i nettospelintäkter (5 313), en minskning med 3,0 procent. 

2 674 spelombud (2 751) har hela sortimentet av Svenska 

Spels sportspel, nummerspel och lotterier, varav 848 ombud 

(852) finns i glesbygd eller är enda spelombudet på mindre 

ort. På dessa har Svenska Spel lägre lönsamhetskrav. 3 834 

ombud saluför enbart lotterier (3 860). Svenska Spel har där

utöver 96 så kallade kassaombud (147) hos Ica och Reitan 

(Press byrån och 7Eleven), där man säljer Lotto och Joker i 

kassa linjen.

Spelansvar i butikerna

I butikerna finns en åldersgräns på 18 år vid köp och utbetal

ning av vinster på samtliga Svenska Spels spelformer. Lotteri

inspektionens granskning av spelansvarsinformationen hos 

215 ombud under andra kvartalet 2010 visade att 100 pro

cent informerade via skyltning om 18årsgränsen och att  

97 procent hade ansvarsbroschyrer väl synliga för kunderna.

Svenska Spel har i flera års tid kontrollerat ombudens han

tering av åldersgränsen via provköp. Resultaten har successivt 

förbättrats och idag är ombudens skötsel av legitimations

kontroller överlag mycket bra. 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 har ökat för varje år och 

 ligger nu på 86 procent (80), vilket tydligt visar att om  buden 

hanterar sitt spelansvar på ett tillfredsställande sätt.

Två veckors avstängning drabbar de ombud som miss

lyckas i två efterföljande kontroller, vilket under 2010 berörde 

10 ombud (27) som brast i ålderskontrollen. Ytterligare 12 

ombud (5) förlorade sitt ombudskap hos Svenska Spel på 

grund av allvarliga avtalsbrott, varav 9 stycken (2) på grund  

av att de hade illegala spelautomater i lokalen.

omfattande utbildning

Svenska Spel samarbetar med ombud för att utveckla kund

mötet i butik på bästa sätt med bland annat modern infor

mationsteknik. De digitala informationsskärmar som lansera

des 2008 finns numera installerade hos cirka 1 250 ombud 

(cirka 950). Budskapen och tekniken i butikerna förbättras 

kontinuerligt.

Affärsområde Spel & Lotterier har en särskild avdelning  

för utbildning av ombud. Dels satsar man på den så kallade 

Ombudsskolan med utbildningslokal på kontoret i Sundby

berg. Där utbildas framför allt nya ombud i spelansvar, spel

formerna, terminalkunskap, kundmötet och allt annat som 

de måste veta för att kunna ta emot och registrera spel i 

 butikerna. Dels har man kontinuerligt öppna kurser i varie

rande ämnen på olika orter i landet för ombuden. Under 

2010 genomgick 387 personer (336) Ombudsskolan och  

1 872 (2 085) deltog i de övriga utbildningarna.

Ombuden har också tillgång till webbsidan svenskaspel.se/

ombud, där de via internet får utbildningar, information, kam

panjnyheter, egna redskap etc. Därutöver skickar försäljnings

området ut informationsbladet Spelveckan varje vecka per 

post till spelombuden och tidningen Spelnytt en gång i 

månaden till samtliga ombud.

Svenska Spels spelbutik i Sundbyberg, Labbet, är vid sidan 

om butiks och kaféverksamheten en testmiljö för idéer, nya 

spel och direkt dialog med spelkunderna och representanter 

för ombuden.

En gång om året arrangerar Svenska Spel den uppskattade 

Ombudsgalan. Utvalda ombud premieras för exceptionella 

insatser inom flera kategorier som ”Årets Ombud”, ”Årets 

Klättrare”, ”Årets Sportspelsombud” med flera. Ombudsgalan 

2010 hölls i Globen i Stockholm och bjöd flera hundra ombud 

på utställningar, information och middag med underhållning.

Spel via internet

Svenska Spel beräknar att 2010 års totala nettospelintäkter 

via internet från den svenska marknaden uppgår till cirka  

4 400 miljoner kronor (cirka 4 180), en ökning med 5,2 pro

cent jämfört med 2009. På internet har svenskaspel.se en 

marknadsandel på cirka 27 procent (29). 

Nettospelintäkterna på svenskaspel.se har under 2010 

fortsatt minska, till 1 152 miljoner kronor (1 221). Dels beror 

det på att utlandsbaserade konkurrenter på internet kan 

erbjuda bättre villkor och marknadsföra sig i strid med den 

svenska lagstiftningen, dels på att Svenska Spels spelansvars

åtgärder, som till exempel den obligatoriska veckobudgeten >>

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / AFFÄRSomRådEN
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Kundprogrammet Spelkortet är en viktig del 
av Svenska Spels varumärke. Genom Spel
kortet erbjuder Svenska Spel olika tjänster 
och förmåner åt kunderna:

• Automatisk vinstbevakning.
• ”mina rättade spel” – kunden kan få sina 

senaste avgjorda spel på ett kvitto oavsett 
om spelet skett på svenskaspel.se, i en spel-
butik eller via mobiltelefon.

• 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.

Spelkortet är obligatoriskt på svenskaspel.se. 
där har spelarna tillgång till olika hjälpmedel 
för att hålla spelandet under kontroll, till 
exempel verk tyget PlayscanTm/Spelkoll 
som utnyttjas av cirka 47 000 spelare (cirka  
40 000). Totalt har cirka 1 250 000 kunder 
Spelkortet, varav cirka 488 000 är kunder  
på svenskaspel.se.

Utveckling antal spelkorts-
registrerade kunder

06 07 08 09 10

1 400 000 

1 050 000 

700 000

350 000 

Antal %

Andel spelkortsregistrerad 
försäljning 

06 07 08 09 10

60 

45 

30 

15

Svenska Spels Spelkort
Svenska Spel har ambitionen att på sikt 

kunna erbjuda ett Spelkort som täcker alla 
Svenska Spels spelformer och alla distribu-
tionskanaler, 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 personligt och gratis 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.
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Svenska Spels största

spelvinster

1. 214 595 981 kr, Helsingborgstrakten 2010
2. 134 703 155 kr, Saltsjöbaden 2008
3. 123 900 556 kr, Helsingborg 2011
4. 122 860 699 kr, Visby 2005
5. 110 551 909 kr, Helsingborg 2008

de största spelvinsterna har alla utfallit på drömvinsten, 
det vill säga till spelare som prickat in sju rätt på Lotto 
och minst två rätt på Joker på samma spelkvitto.

Ulrica Bengtsson, programledare 
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vid överföring av pengar till spelkontot har en dämpande 

effekt på insatserna.

Spelandet på poker, bingo och lotterier på svenskaspel.se 

har minskat, i linje med dessa spelformers allmänt nedåtgå

ende trend. Däremot har spelandet på sportspel, framför allt 

Oddset, och nummerspel, framför allt Lotto och Joker, ökat.

Den populäraste enskilda spelformen på svenskaspel.se  

är Lotto följt av poker. Pokern har, trots en minskning jämfört 

med 2009, nettospelintäkter (så kallad rake) på 231 miljoner 

kronor (305). 

Spelansvar på svenskaspel.se

I motsats till spelmarknaden i stort, som tappar spelare, har 

andelen spelare på svenskaspel.se ökat. Kort sagt, fler spelar 

men till lägre insatser. 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. Hjälpmedel som PlayscanTM/Spelkoll, som hjälper 

spelaren att ha kontroll över sitt spelbeteende, och obligato

risk budget för hur lång tid och hur stora insatser som poker

spelaren är beredd att satsa är några av spelansvarsåtgärderna 

på svenskaspel.se.   

Facktidningen Internetworld har listat de 100 bästa saj

terna i Sverige. Svenska Spel kommer på plats 76 med moti

veringen att svenskaspel.se erbjuder gedigna speltjänster 

och dessutom är bäst på att ta ansvar för riskerna med spel.

Spel via mobil

För Svenska Spel är mobiltelefon än så länge en distribu

tionskanal i begynnelsestadiet. Under 2010 inbringade den 

nettospelintäkter på drygt 7 miljoner kronor. Svenska Spel 

lanserade 2010 en applikation för iPhone där spelaren kan 

koppla ihop mobilen med lagda sportspel på svenskaspel.se, 

mobilen eller med Spelkortet hos ombud. Svenska Spel  

Mål service, som applikationen heter, kopplar ihop mål

service med de egna lagda sportspelen. Spelaren väljer själv 

vilka sporter, ligor och matcher som ska följas och kan se 

både pågående och avslutade matcher, få prognoser, live

rättning och vilken tid och TVkanal som sänder den utvalda 

matchen. Tjänsten vann snabbt gehör och utnyttjas av cirka 

50 000 användare.

Därutöver introducerades en version för iPhone som möj

liggör spel på Oddset Lången, Mixen och Live. Tjänsten fung

erar även för iPad och iPod och är anpassad för att på sikt 

även fungera på Androidtelefoner.

Försäljning på arenor

Våren 2008 startades arenaspel på två ishockeyarenor som 

en testverksamhet. Under 2009 utökades verksamheten till 

fotbollsarenor och samtliga ishockeyarenor i Elitserien utom 

Globen/Hovet. 2010 etablerade Svenska Spel en permanent 

spelplats även på Gamla Ullevi. Ett av förhållningssätten i sam

arbetena kring arenaspel är ”Tillsammans med klubbarna”, 

varvid Svenska Spel stärker sin koppling till idrotten och  

närvaron till spelarna.

Försäljning av prenumerationer

Prenumeration är en relativt ny service som Svenska Spel 

erbjuder sina kunder. Svenska Spel har idag över 100 000 

prenumeranter (cirka 50 000). I dagsläget kan man prenume

rera på lotter samt Lotto med Joker. Kunderna kan beställa 

prenumeration via Svenska Spels ombud, på svenskaspel.se 

och via föreningar.

Försäljning via föreningar

Den 31 december 2010 uppgick antalet föreningar som 

Svenska Spel samarbetar med till 3 711 stycken (3 346).

Den åldersgräns på 18 år som Svenska Spel införde 2010 vid 

köp av lotter påverkade 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. Följaktligen finns önske

mål om att hitta nya vägar i samarbetet med föreningarna, 

som nu har möjligheten att sälja prenumerationer. Nya  

produkter och tjänster kommer även fortsättningsvis att 

utvecklas i samspel med föreningslivet. Svenska Spel erbjuder 

också stöd och rådgivning till föreningarna för att förbättra 

deras möjligheter till ökade intäkter, större engagemang och 

kunskaper inom spelansvar.

Försäljning till företag

Affärsområdet Spel & Lotterier har också en särskild service

funktion för företag, Företagsförsäljning. Dit vänder sig före

tag som vill köpa spel och lotter som de använder som pris i 

tävlingar, som gåvor etc. 
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innan de kan börja spela. Om spelaren är under 18 år kan spel 

inte inledas. Vid vinst finns födelsenummer angivet på vinst

kvittot, som uppvisas tillsammans med legitimation när vinst 

hämtas ut. 

Under 2010 genomförde affärsområdet Vegas 2 485 prov

köp hos affärspartners. Två typer av kontroller görs för att 

säkerställa att de har kontroll över att minderåriga inte spelar 

på Vegasautomater. Den ena 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 en allmän översyn av hur 

det ser ut på och i området runt spelplatsen.

Svenska Spel kontrollerar också eventuell förekomst av ille

gala 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 kombination med 

ett brett kampanj, utbildnings och informationsarbete rik

tat till såväl affärspartners och medarbetare som till spelare. 

Det breda opinionsarbetet sker i syfte att förändra attityder 

och arbetssätt.

Flera nya investeringar under 2010

Under 2010 förnyades 1 170 Vegasautomater. Därutöver lan

serades fem nya spel.

Tester av ett nytt centralsystem har pågått under hela året.  

Projektet är försenat på grund av prestanda och kvalitets

brister. I väntan på att detta åtgärdas har affärsområdet upp

rättat en teknisk kravspecifikation för spelansvarsverktyg vid 

spel på Vegas som är nästa utvecklingsfas när det nya central

systemet är installerat. Systemet kommer att innebära att 

affärsverksamheten blir mer flexibel vad gäller till exempel 

införandet av spelansvarsverktyg, samt förenkla arbetet med 

nya spellanseringar. Det kommer även att ge möjlighet att 

lansera spel från tredjepartsleverantörer, vilket kommer att 

underlätta att nå affärsområdets framtida mål, att ge ett mer 

varierat spelutbud med mer sociala inslag. I framtiden är det 

meningen att kunderna frivilligt ska kunna sätta spelgränser  

i tid och pengar. 

Affärsområde Vegas
Affärsområdet ansvarar för värdeautomaterna Vegas, som 

finns utställda i 2 230 restauranger och bingohallar (2 187) 

över landet, vilka har ingått affärspartnerskap med Svenska 

Spel. Sammanlagt finns 6 563 värdeautomater (6 576) ut 

ställda hos dessa affärspartners.

Nettospelintäkterna minskade 2010 till 2 039 miljoner kro

nor (2 081), vilket motsvarar cirka 21 procent (21) av Svenska 

Spels total på 9 624 miljoner kronor (9 905). Vegas är fortfa

rande Sveriges till nettospelintäkter största enskilda spelform.

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 

1 198 miljoner kronor (1 223). Rörelseresultatet uppgick till 

811 miljoner kronor (840).

Ansvarsåtgärder 2010

Vegas hör till de mera riskfyllda spelformerna, varför affärs

området bedriver ett ständigt arbete med att förstärka spel

ansvarsarbetet för att hjälpa spelarna att ha kontroll över 

 spelandet. 

Vegas marknadsförs i mycket begränsad omfattning för att 

undvika uppkomst av problemspelande.

Affärsområdet utbildar affärspartners och medarbetare i 

spelansvar och sprider också kunskap via kampanjer, infor

mationsmaterial och Spelinstitutets webbsida spelansvar.nu.   

En ansvarskampanj med världsmålvakten i ishockey, Henrik 

Lundqvist, har under 2010 haft som syfte att utbilda affärs

partners och deras medarbetare i arbetet med ålderskon

troller på Vegas.

Affärsområdet har genomfört en utredning för minskad 

energiförbrukning för automater, som resulterade i att  

en energisparfunktion infördes i oktober 2010. Energi

förbrukningen bedöms kunna minskas med cirka 1 300 000 

kWh/år.

Affärsområdet Vegas utnämndes 2010 av restaurang

kedjan Harrys till ”årets CSRrelation” (Corporate Social 

Responsibility) efter att ha bidragit till Harrys satsning på 

ungdomar i Afrika.

Åldersverifiering och ålderskontroller

För att spela på Vegas måste man ha fyllt 18 år. Installationen 

av en åldersverifiering på Vegasautomaterna slutfördes 

2009, vilken innebär att kunderna måste ange födelsedata 



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010   41

Förstärkt spel
ansvar för Vegas
Vegas är en spelform med högre risk. Läs mer om hur 
Svenska Spel och dess affärspartners arbetar för att 
 hantera riskerna med Vegas på sidorna 105 och 112  
i Hållbarhetsredovisningen.

    

Viktiga händelser 2010

• Tester inför driftsättning av nytt central-
system har pågått under året.

• Under året har 1 170 automater förnyats  
och fem nya spel har lanserats.

• 2 485 provköp genom fördes på spel-
platserna.

•  En ansvarskampanj med världsmålvakten  
i ishockey, Henrik Lundqvist, genomfördes  
i syfte att utbilda affärspartners och deras  
medarbetare i arbetet med ålderskontroller  
på Vegas. 

•  Vegas utnämndes till årets CSR-relation av 
restaurangkedjan Harrys.

•  En utredning för minskad energiförbrukning 
för automater genomfördes, som resulterade 
i införandet av en energisparfunktion.

Prioriteringar inför 2011

• Påbörja införandet av ett nytt centralsystem.

•  Ytterligare förstärka spelansvaret med bland 
annat en pilot installation av spelansvars-
verktyg som blir tillgängliga via Spelkortet.

• Under året lansera fem nya spel.

•  Förenkla för kunderna – se över design, 
 informationstexter och grafik i syfte att öka 
förståelsen för hur spelet fungerar.

• Investera i 270 nya Vegas- automater.

Affärsområde Vegas
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Viktiga händelser 2010

• Arbetet med spelansvar inriktades på priori-
terade grupper, främst unga män 20–24 år.

• Entrén på kasinot i Stockholm byggdes om.

• Ny varumärkesstrategi för Casino Cosmopol 
utarbetades.

• En spelansvarsvecka arrangerades  
på varje kasino. 

• Samtliga kasinon genomförde en  
Pokerakademi.

Prioriteringar inför 2011

•  Realisera varumärkesplanen för en ökad 
nöjes upplevelse på alla kasinon.

• Kvalitetssäkra spelansvarsarbetet på  
nuvarande höga nivå.

•  Utveckla övervakningsverksamheten.

•  Fortsätta vidareutbilda cheferna för att  
få än nöjdare personal och gäster.

•  Fortsatt fokus på att upptäcka och anmäla 
brott mot penningtvättslagen. 

Affärsområde Casino Cosmopol

• Upphandling av nytt gästregistreringssystem 
påbörjades.

•  Ny operativ ledningsorganisation med färre 
chefsled infördes på kasinona.

•  Konkurrensverket inledde ett ärende om 
Casino Cosmopol bedriver en konkurrens-
begränsande offentlig säljverksamhet.

•  Köp med företagskort förbjöds för att 
bekämpa penningtvätt på kasinona.
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Affärsområde Casino Cosmopol
Casino Cosmopol driver fyra kasinon. De finns i omsorgsfullt 

renoverade, kultur  historiska byggnader i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och  Sundsvall och har ett varierat nöjes utbud bestå

ende av såväl klassiska som nya internationella kasinospel, 

restauranger, barer och underhållning. 

Nettospelintäkterna minskade marginellt 2010, till 1 190 

miljoner kronor (1 198) och utgör cirka 12 procent (12) av 

Svenska Spels totala nettospelintäkter.

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 

1 277 miljoner kronor (1 280). 2010 års rörelseresultat uppgick 

till 471 miljoner kronor (478).

Casino Cosmopol har en åldersgräns på 20 år. Kasino

anställda får inte spela på kasinona. Entrén på kasinot i 

 Stockholm byggdes om 2010 för att öka säkerheten, för 

bättra arbetslogistiken, gästflödet och gästupplevelsen.

Under 2010 uppgick antalet besök till de fyra kasinona  

till 1 218 851 stycken (1 212 224) fördelade på 439 340 i 

 Stockholm (422 173), 354 480 i Göteborg (348 572), 246 852  

i Malmö (249 970) och 178 179 i Sundsvall (191 509).

Spelansvar och värdskap

Affärsområde Casino Cosmopol har ett omfattande utbild

ningsprogram för personal och chefer. Under 2010 påbörja

des en effektivisering av organisationen och processerna.

Spelansvar är ett obligatoriskt ämne för alla som arbetar på 

kasinona. Detta arbete har under 2010 inriktats mot priorite

rade grupper, främst unga män i åldern 20–24 år, som enligt 

Folkhälsoinstitutets senaste rapport utgör en riskgrupp. 

Kasinona satsar på uppsökande samtal med gäster som 

visar tecken på osunt spelande. Under 2010 förde man  

3 923 samtal (3 546) om gästens spelbeteende och hur 

denne upplever sitt spelande. Kasinot informerar om möjlig

heten till frivillig begränsning av besöken eller avstängning. 

2010 valde 2 282 gäster (2 098) att ingå ett sådant avtal med 

Casino Cosmopol.

Som en del av spelansvarsarbetet arrangerades 2010 en 

spelansvarsvecka på varje kasino med informationskampan

jer om spelets baksida och hur den kan motverkas samt 

seminarier för inbjudna intressenter. Marknadsföringen av 

kasinona är kringgärdad av restriktioner, bland annat görs 

ingen reklam i TV och radio.

Övergripande nöjeskoncept

Affärsområdet har under 2010 satsat allt mer på en ny varu

märkesstrategi med gemensam inriktning för underhållning, 

spel och restaurangverksamhet. Syftet är att finna stordrifts

fördelar och dra nytta av den samlade kunskapen inom 

 kasinona för gästernas bästa. Kvaliteten på kasinonas restau

ranger är hög. För sjätte året i rad har restaurang Casiopeija 

på kasinot i Sundsvall  rankats som Västernorrlands bästa.

Teknik, säkerhet och kontroll

Tekniken, säkerheten och kontrollen på kasinona är avance

rad och genomgår kontinuerlig översyn. Under 2011 imple

menteras ett nytt ehandelssystem för bland annat poker

turneringar och paketerbjudanden. Upphandling av nytt 

gästregistreringssystem har påbörjats, liksom system för  

incidenthantering och registrering av penningtvättsärenden. 

Inom Casino Cosmopol är brott mot penningtvättslagen ett 

fokusområde. 2010 inlämnades 311 anmälningar om miss

tänkt penningtvätt till polisen och köp med företagskort 

 förbjöds. För Casino Cosmopol är ett gott samarbete med 

Lotteriinspektionen, Finanspolisen och andra myndigheter 

viktigt för att motverka brottslighet på kasinona. Även utbild

ning av personal är viktig i kampen mot penningtvätt.

Casino Cosmopol förfinar metoder, utbildar och utvecklar 

nya och bättre systemstöd och rutiner utifrån direktiv från 

Lotteriinspektionen. Alla kasinogäster identifieras, registreras 

och kameraövervakas. 

Prövning av konkurrensreglerna

Under 2010 inledde Konkurrensverket en granskning om 

Casino Cosmopol bedriver konkurrenssnedvridande verk

samhet, efter inkommen anmälan från Sveriges Hotell och 

Restaurangföretagare. Svenska Spel har efter kontakter med 

Konkurrensverket tagit fram en åtgärdsplan för att komma till 

rätta med aktualiserade konkurrensproblem. Mot bakgrund 

 av de åtgärder som Svenska Spel ska genomföra beslöt 

 Konkurrensverket i januari 2011 att inte driva ärendet vidare. 

Konkurrensverket ställde sig positivt till att Svenska Spel på 

frivillig väg förändrar verksamheter som annars skulle kunna 

bli ifrågasatta enligt de nya reglerna om konkurrensbegrän

sande offentlig säljverksamhet. 
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Fakta om  
Svenska Spels affärsområden

antal ombud 
ombud, antal 2010 2009

Spelombud 1 826 1 899

Spelombud glesbygd och  
enda spelombudet på mindre ort 848 852

Spelombud totalt 2 674 2 751

lottombud totalt 3 834 3 860

kassaombud totalt 96 147

ombud totalt 6 604 6 758
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Nettospelintäkter 
Affärsområde Spel & 
Lotterier 2006–2010

Spel & Lotterier 67 %

Vegas 21 %

Casino Cosmopol 12 %

Nettospelintäkter
per affärsområde 2010

Butik 80,6 %

svenskaspel.se 18,0 %

Prenumeration 1,0 %

Förening 0,3 %

Mobil 0,1 %

Affärsområde Spel & Lotterier
Fördelning på säljkanaler

nettospelintäkter Förändring

MSek 2010 2009 MSek %

Sportspel

Oddset 790 766 24 3,1

Stryktipset1 324 383 –59 –15,4

Europatipset1 128 131 –3 –2,3

Måltipset 110 120 –10 –8,3

Topptipset 87 77 10 13,0

nummerspel

Lotto 1 610 1 585 25 1,6

Keno och KenoXpress 603 626 –23 –3,7

Joker 496 478 18 3,8

Viking Lotto 45 45 0 0,0

BingoLive och Pick’n’Click på 
svenskaspel.se 125 154 –29 –18,8

lotterier

Triss 1 621 1 682 –61 –3,6

Tia 88 111 –23 –20,7

SkrapSpel 99 110 –11 –10,0

Penninglotten 9 10 –1 –10,0

Lottpaketet 29 26 3 11,5

poker

Poker på svenskaspel.se 231 305 –74 –24,3

nettospelintäkter totalt 6 395 6 609 –214 –3,2

Bruttospelintäkter totalt 13 240 13 459 –219 –1,6

1. Inklusive Dubbelvinsten.

Affärsområde Spel & Lotterier
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antal besök på Casino Cosmopol 
Besök, antal 2010 2009

Stockholm 439 340 422 173

Göteborg 354 480 348 572

Malmö 246 852 249 970

Sundsvall 178 179 191 509

Totalt antal besök 1 218 851 1 212 224

Affärsområde Casino Cosmopol
nettospelintäkter Förändring

MSek 2010 2009 MSek %

Stockholm 506 497 9 1,8

Göteborg 349 354 –5 –1,4

Malmö 245 252 –7 –2,8

Sundsvall 90 95 –5 –5,3

nettospelintäkter totalt 1 190 1 198 –8 –0,7
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Affärsområde Casino 
Cosmopol 2006–2010
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 nettospelintäkter 1 Förändring

MSek 2010 2009 MSek %

Vegas i restauranger 1 812 1 826 –14 –0,8

Vegas i bingohallar 227 2551 –28 –11,0

nettospelintäkter totalt 2 039 2 0811 –42 –2,0

Bruttospelintäkter totalt 7 321 7 4641 –143 –1,9

1.  Inkl Vegas i BingoLivehallar (till och med 30/6 2009).

Affärsområde Vegas

antal affärspartners och utställda vegas-automater  
affärspartners, antal 2010 2009

Restauranger 2 148 2 097

Vegas i restauranger 6 251 6 235

Bingohallar 82 90

Vegas i bingohallar 312 341
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / BoLAGSSTyRNINGSRAppoRT

Bolagsstyrningsrapport
venska Spel är ett aktiebolag som ägs av svenska 

staten. De statligt ägda bolagen lyder under 

samma lagar som privatägda bolag, till exempel 

aktie bolags-, årsredovisnings-, och bok förings-

lagen. Bolag verksamma inom en viss bransch kan dessutom 

lyda under särskild lagstiftning.

Svenska Spel ska enligt bolagsordningen bedriva spel-

verksamhet efter tillstånd av regeringen. Regleringen av 

spelverksamhet bygger på principen att det krävs tillstånd 

för att bedriva spel i Sverige och alla tillstånd står under stat- 

lig kontroll. Det särskilda regelverket för verksamheten i 

Svenska Spel utgörs bland annat av lotterilagen, kasinolagen 

och de tillstånd som regeringen meddelar med stöd av 

dessa lagar. Härutöver finns ett omfattande regelverk i form  

av förordningar samt föreskrifter, villkor, kontroll- och ordnings -

bestämmelser. Lotteriinspektionen är den förvaltnings-

myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden 

är laglig, säker och tillförlitlig.

Den kontroll och tillsynsverksamhet som Lotteriinspektio-

nen bedriver i förhållande till Svenska Spel ska leda till en 

hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet, till att gällande 

regelverk efterlevs samt ska även bidra till att minimera risken 

för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverk-

ningar.

De beslut om tillstånd som regeringen meddelat för 

Svenska Spels verksamhet finns översiktligt beskrivna på 

sidan 14. Besluten finns tillgängliga hos Svenska Spel, 

 Koncernstab Juridik.

kodregel avvikelse Förklaring/kommentar

Punkt 2.1–2.7  Bolaget ska ha en val
beredning 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 Regeringskansliet.

Punkt 10.2  Bolagsstyrningsrapporten 
ska innehålla uppgifter om styrelse
ledamöter är oberoende i förhållande  
till större aktieägare.

Beroendeförhållandet till aktie
ägare redovisas inte.

Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestäm
melsen 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.

Punkt 8.1  Styrelsen ska årligen genom 
en systematisk och strukturerad process 
utvärdera styrelsearbetet med syfte att 
utveckla styrelsens arbetsformer och 
effektivitet. 

Utvärdering har inte skett. Styrelsens arbete utvärderades senast i december 
2009. Styrelsen har under 2010 prioriterat andra  
frågor, bland annat arbetet med att rekrytera en ny 
verkställande direktör. En utvärdering av styrelse
arbetet kommer att ske i början av år 2011.

Avvikelser från Koden

S

Svenska Spel följer statens ägarpolicy och tillämpar Koden med de avvikelser som 
framgår av ovanstående tabell. Koden återfinns på webbplatsen bolagsstyrning.se.
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Principer för bolagsstyrning i Svenska Spel

Utöver vad som följer av lag eller annan författning tillämpas 

följande principer för bolagsstyrning i Svenska Spel:

Statens ägarpolicy 2010

Bolagsstyrningen av statligt ägda bolag framgår av statens 

ägarpolicy 2010. I denna policy redogör regeringen för sina 

uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i vik-

tiga principfrågor avseende bolagsstyrningen. I ägarpolicyn 

ingår bland annat riktlinjer för extern rapportering och rikt-

linjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

Genom ägarpolicyn blir Koden i vissa avseenden inte alls till-

lämplig, till exempel när det gäller Kodens bestämmelser om 

rörliga ersättningar.

Svenska Spel tillämpar statens ägarpolicy. Uppgift om 

ägarpolicyn återfinns på regeringens webbplats  

regeringen.se.

Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt statens ägarpolicy ska Svensk kod för bolagsstyrning 

(”Koden”) tillämpas i statligt majoritetsägda bolag. 

riktlinjer för ersättningar till  

ledande befattningshavare  

Den 20 april 2009 beslutade regeringen om nya riktlinjer för 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag 

med statligt ägande. Enligt statens ägarpolicy ska styrelsen i 

statliga företag, på motsvarande sätt som i noterade företag, 

föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare för beslut. Riktlinjerna redovisas på sidan 

52. I ägarpolicyn anges också att styrelsen vid årsstämman 

ska redovisa om riktlinjerna har följts eller inte och skälen till 

eventuell avvikelse.

Årsstämman i Svenska Spel har den 20 april 2010 beslutat 

om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Svenska Spel tillämpar de av årsstämman beslutade rikt-

linjerna, som finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats 

svenskaspel.se.

Struktur för bolagsstyrning i Svenska Spel

>>

Styrelse

Bolagsstämma

Ägare

VD

Ersättnings-
utskott

Rekryterings-
utskott

Företagsledning

Nomineringsprocess
Statens ägarpolicy

Revisions-
utskott

Internrevision

Extern 
revision
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Ägarens uppdrag

Aktieägaren har i samband med årsstämman den 20 april 

2010 överlämnat information till styrelsen, som bland annat 

innehåller ägarens uppdrag till bolaget.

Uppgift om innehållet i aktieägarens uppdrag till Svenska 

Spel finns på Svenska Spels webbplats svenskaspel.se.

Aktieägare och bolagsstämma

aktieägares rättigheter

Staten som aktieägare utövar sina rättigheter som aktieägare 

på ordinarie bolagsstämma (årsstämman) eller extra bolags-

stämma. 

Av Svenska Spels bolagsordning framgår att årsstämma  

ska hållas senast i april månad och att bolagets styrelse väljs 

på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

I bolags ordningen anges också att det är bolagsstämman 

som bland styrelsens ledamöter utser styrelsens ordförande 

och att styrelsen kan välja en av styrelsens bolagsstämmo-

valda ledamöter till vice ordförande.

På årsstämman fattar aktieägaren beslut om:

• vilka som ska sitta i Svenska Spels styrelse och vilka som 

ska vara Svenska Spels revisorer

• arvoden till styrelseledamöter och revisorer

• att fastställa resultat- och balansräkningen

• hur tillgängliga vinstmedel ska disponeras

• styrelsen och verkställande direktören ska beviljas ansvars-

frihet för det gångna året

• riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• eventuell ändring av bolagsordningen

Det är också på årsstämman som aktieägaren överlämnar 

ett dokument med information till styrelsen för Svenska Spel 

om ägarens uppdrag till bolaget.

Utöver reglerna i aktiebolagslagen och Koden gäller enligt 

statens ägarpolicy följande principer för stämmor i bolag 

med statligt ägande. Riksdagsledamöter har rätt att närvara 

vid bolagsstämmor i de bolag där staten äger minst 50 pro-

cent av aktierna, under förutsättning att bolaget eller ett 

rörelsedrivande dotterbolag har fler än 50 anställda. Det  

är styrelsens ansvar att underrättelse om tid och plats för 

bolagsstämman skickas till riksdagens centralkansli i anslut-

ning till utfärdandet av kallelsen till bolagsstämman. Riks-

dagsledamöters önskan att närvara på bolagsstämman ska i 

förväg anmälas till styrelsen och anmälan bör vara styrelsen 

tillhanda senast en vecka före bolagsstämman. Allmänheten 

bör bjudas in att närvara vid bolagsstämman och någon 

form av arrangemang bör anordnas där även allmänheten 

bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Riksdagsledamöters rätt att närvara vid bolagsstämma 

framgår av Svenska Spels bolagsordning. 

Information inför och protokoll från Svenska Spels bolags-

stämmor återfinns på bolagets webbplats svenskaspel.se.

Årsstämman 2010

Årsstämman ägde rum den 20 april 2010 och allmänheten 

var inbjuden att närvara vid stämman. 

Aktieägaren företräddes av departementsrådet Bo Netz. 

Alla styrelseledamöter var närvarande utom Lena Melinder 

och Lars Otterbeck. Vidare deltog bolagets externa revisorer. 

Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Margareta 

Winberg. 

På årsstämman fattade aktieägaren beslut om bland annat 

följande:

• fastställande av resultat- och balansräkningen

• disposition av tillgängliga vinstmedel 

• styrelsen ska bestå av sju ledamöter, varav en ska vara ord-

förande

• omval av samtliga ledamöter för tiden till nästa årsstämma, 

förutom Lars Otterbeck, som avböjt omval

• till ny ledamot utse Hans Bergenheim

• omval av Margareta Winberg till ordförande i styrelsen 

• oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter

Vidare beslutade aktieägaren på årsstämman att fastställa de 

riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som 

styrelsen föreslagit. 

På årsstämman höll styrelsens ordförande och bolagets 

verkställande direktör anföranden, som bland annat beskrev 

marknadsutvecklingen och redovisade behovet av att bolaget, 

i enlighet med ägarens uppdrag, får möjligheter att utveckla 

sin verksamhet.

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 valbered-

ning i Kodens mening finns därför inte.
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Enligt statens ägarpolicy gäller istället bland annat följande 

principer:

• Nomineringsprocessen för styrelseledamöter drivs och 

koordineras av Enheten för statligt ägande inom 

Regerings kansliet

• 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.

Styrelse

Styrelsens storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och 

högst tio ordinarie ledamöter som utses av bolagsstämman. 

Dessutom har arbetstagarorganisationerna enligt lagen 

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda 

rätt att utse tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter. 

Enligt statens ägarpolicy bör antalet styrelseledamöter 

normalt vara 6 till 8 personer med målsättningen att andelen 

av vardera kön ska vara minst 40 procent. 

Styrelsen bestod av sju bolagsstämmovalda styrelseleda-

möter inklusive ordföranden. Av dessa ledamöter var fyra 

kvinnor och tre män. Därutöver har styrelsen haft två ordina-

rie ledamöter med två suppleanter utsedda av arbetstagar-

organisationerna. 

Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna 

arbetar i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets 

dotter bolag. Verkställande direktören är inte ledamot i styrel-

sen, men närvarar vid styrelsens sammanträden. Samtliga 

bolagsstämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till 

bolaget och ledningen.

Styrelsens ledamöter

På sidorna 54–55 redovisas varje styrelseledamots ålder, 

utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsent-

liga uppdrag utanför bolaget och när ledamoten valdes in i 

Svenska Spels styrelse. 

Styrelsens arvoden och arvoden för  

arbetet i styrelsens utskott. 

Styrelsens arvoden och särskilda arvoden för arbetet i särskilt 

inrättade utskott bestäms av bolagsstämman. Uppgift om 

dessa arvoden framgår av not 5 på sidan 78.

Styrelsens arbetsformer

Formerna för styrelsens arbete finns dokumenterade i styrel-

sens arbetsordning, som prövas och fastställs minst en gång 

per år. Kompetensfördelningen mellan styrelse, styrelsens 

utskott, styrelsens ordförande, verkställande direktör och 

internrevision finns uttryckta i styrelsens arbetsordning samt 

i styrelsens instruktioner till verkställande direktören och till 

chefen för internrevisionen.

Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott – ett ersättnings-

utskott, ett revisionsutskott samt ett tillfälligt utskott, rekryte-

ringsutskottet. Arbetsuppgifterna och vilken beslutanderätt 

styrelsen har delegerat till utskotten samt hur utskotten ska 

rapportera till styrelsen framgår av styrelsens arbetsordning. 

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. 

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Enligt arbetsord-

ningen för Svenska Spels styrelse ska ordföranden se till att 

styrelsearbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina 

åligganden. Ordföranden ska bland annat organisera och 

leda styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med verkstäl-

lande direktören och se till att styrelsen erhåller tillfreds-

ställande informations- och beslutsunderlag för sitt arbete. 

Styrelsens ordförande ansvarar också för att samordna styrel-

sens syn mot aktieägaren i frågor av avgörande betydelse för 

bolaget, samt att ta emot synpunkter från aktieägaren och 

förmedla dessa inom styrelsen. Det är ordförandens uppgift 

att kontrollera att styrelsens beslut verkställs och att se till att 

styrelsens arbete årligen utvärderas.

>>
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Utskottsarbete

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av tre ledamöter, vilka väljs av 

 styrelsen årligen. Ledamöter har sedan det konstituerande 

styrelsemötet i april 2010 varit Lena Melinder, ordförande, 

Hans Bergenheim 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 finan-

siella rapportering. Utskottet ska tillsammans med företags-

ledning och revisorer följa och bedöma hanteringen av  

komplicerade redovisningsfrågor, särskilt val av redovisnings -

principer 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. Utskottet 

ska även granska och övervaka revisorernas opartiskhet och 

självständighet samt fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster 

än revision som koncernen får upphandla av bolagets revisor.

Styrelsen har delegerat beslutanderätt till revisionsutskottet 

vad gäller inriktningen för internrevisionen bland annat genom 

fastställande av den årliga internrevisionsplanen samt rikt-

linjer 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 möjlig-

het 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.

Revisionsutskottet har under 2010 hållit fem sammanträ-

den. Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden 

framgår av redovisningen på sidorna 54–55. 

Ersättningsutskott 

Ersättningsutskottet består av tre ledamöter, vilka väljs av 

 styrelsen årligen. Utskottets ledamöter har sedan det konsti-

tuerande styrelsemötet i april 2010 varit Margareta Winberg, 

ordförande, Lena Jönsson och Björn Fries. Dessutom har en 

av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara och delta vid 

utskottets sammanträden.

Ersättningsutskottets huvuduppgift är att bereda frågor 

om ersättningsprinciper, ersättning och andra anställnings-

villkor för företagsledningen. Styrelsen har inte delegerat 

någon beslutanderätt till ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet har under 2010 hållit nio samman-

träden. 

Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden fram-

går av redovisningen på sidorna 54–55.

Rekryteringsutskott

Rekryteringsutskottet består av fyra ledamöter, som valts av 

styrelsen. Utskottet är av tillfällig karaktär och inrättades i 

september 2010. Utskottets ledamöter är Margareta Winberg, 

ordförande, Björn Fries, Lena Melinder och Martina Ravn.

Rekryteringsutskottets uppgift är att bereda frågor inför 

den rekrytering av ny verkställande direktör, som inleddes 

under hösten 2010. Utskottets arbete är slutfört när styrelsen 

utsett ny verkställande direktör.

Rekryteringsutskottet har under 2010 hållit ett samman-

träde. 

Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden fram-

går av redovisningen på sidan sidorna 54–55.

Styrelsens arbete 2010

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Utöver det konstitue-

rande sammanträdet som hålls i anslutning till årsstämman, 

sammanträder styrelsen normalt fem gånger per år. Extra 

sammanträden sammankallas vid behov. Varje sammanträde  

följer en dagordning, som tillsammans med bakomliggande 

dokumentation distribueras till styrelseledamöterna före 

styrelse mötena. Varje ordinarie sammanträde omfattar ett 

f lertal fasta föredragningspunkter, bland annat en rapport 

från verkställande direktören över det ekonomiska utfallet av 

verksamheten och rapporter från utskottens arbete.

Större enskilda ärenden under året inkluderar entledigande 

och utseende av verkställande direktör, ansökningar hos 

regeringen om verksamhetstillstånd, tolkningen av aktie-

ägarens uppdrag till bolaget, bolagets framtida strategier, 
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inrättande av forskningsråd, hanteringen av kostnader hän-

förliga till styrelsen, spelansvarsåtgärder och organisations-

frågor. Styrelsearbetet har innehållit betydligt fler antal ären-

den jämfört med föregående år. 

Styrelsen har under 2010 hållit 17 sammanträden utöver 

det konstituerande sammanträdet samt tre sammanträden 

per capsulam. Styrelsens arbete har fokuserats på att bland 

annat tyda ägarens uppdrag, se över bolagets mål och fram-

tida strategier samt att följa upp pågående förändringar i 

organisationen. Styrelsen har biträtts av styrelsesekreteraren 

Bengt Palmgren, som är bolagets chefsjurist. 

Ledamöternas närvaro vid styrelsens sammanträden fram-

går av redovisningen på sidorna 54–55.

Svenska Spels företagsledning

verkställande direktören och övriga  

i företagsledningen

Styrelsen utser och entledigar verkställande direktör. Den 

verkställande direktören ansvarar för den löpande förvalt-

ningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Anders Hägg är tillförordnad verkställande direktör sedan 

den 23 juni 2010, då Meta Persdotter entledigades som verk-

ställande direktör. 

Övriga medlemmar i företagsledningen utses av verkstäl-

lande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. 

Företagsledningen är ett informations-, diskussions- och 

beslutandeforum för koncerngemensamma frågor. Lednings-

gruppens möten leds av verkställande direktören och sam-

manträden sker en gång per vecka.

Svenska Spels företagsledning, inklusive verkställande 

direktör, redovisas närmare på sidorna 56–57.

Ersättningar till Svenska Spels företagsledning och övriga 

ledande befattningshavare framgår av not 5 på sidan 79.

revisorer 

Extern revision

Enligt statens ägarpolicy ligger ansvaret för val av revisor i 

bolag med statligt ägande alltid hos aktieägaren. 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 i Sverige AB som revisorer. Revi-

sionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

år 2011.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Per Ward-

hammar. Per Wardhammar har även revisionsuppdrag i EMC, 

Samhall och Seccredo. 

Enligt Svenska Spels bolagsordning har Riksrevisionen möj-

lighet att förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen 

tillsammans med övriga revisorer. 

Riksrevisionen förordnade den 15 april 2008 auktoriserade 

revisorn Anders Herjevik till revisor och den 20 april 2010  

auktoriserade revisorn Carin Rytoft Drangel som suppleant. 

Förordnandena gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

år 2012. 

Till revisorer och revisionsbolag har arvode utgått för revi-

sion och annan lagstadgad granskning samt för rådgivning 

och annat biträde som föranletts av iakttagelser vid gransk-

ningen. Ersättning har även utgått för fristående rådgivning 

till ett belopp av 2 071 TSEK (712).

Arvodet till revisorerna framgår av not 6 på sidan 81.

Internrevision

Bolaget har en funktion för internrevision som rapporterar 

direkt till styrelsens revisionsutskott. Denna funktion be skrivs 

närmare på sidan 58 i samband med redovisningen av de 

viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och 

riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. 

Styrelser i dotterbolag

I samtliga dotterbolag i koncernen förutom Playscan AB är 

verkställande direktören för Svenska Spel styrelseordförande 

och övriga styrelseledamöter är chefsjuristen och ekonomi-

direktören i Svenska Spel.

I dotterbolaget Playscan AB är verkställande direktören  

för Svenska Spel styrelseordförande och övriga styrelseleda-

möter är chefen för verksamhetsområde Utveckling, chefs-

juristen och ekonomidirektören. 

>>
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Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

De riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 

som årsstämman fastställde den 20 april 2010 följer statens 

ägarpolicy. Riktlinjerna återges nedan.

Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattnings-

havare i AB Svenska Spel (”företaget”) fastställda av års-

stämman den 20 april 2010

i. inledning

Dessa riktlinjer bygger på de riktlinjer som regeringen utfär-

dade den 20 april 2009 om anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare i företag med statligt ägande.

ii. principer för anställningsvillkor

1. Den totala ersättningen till befattningshavaren ska vara 

rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, tak-

bestämd och ändamålsenlig, samt bidra till god etik och 

företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i för-

hållande 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 till-

behör för högst 7,5 basbelopp baserat på Skatteverkets 

prislista. Om rätten till förmånsbil utnyttjas, ska brutto-

lönen minskas med tvåtusensjuhundra (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 avgifts-

bestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pen-

sionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av 

den fasta lönen. I de fall företaget avtalar om en förmåns-

bestämd pensionsförmån, ska den följa tillämplig kollektiv 

pensionsplan. Eventuella utökningar av den kollektiva 

pensions planen på lönedelar överstigande de inkomst-

nivåer som täcks av planen ska vara avgiftsbestämda.  

Företagets kostnad för befattningshavarens pension ska 

bäras under befattningshavarens aktiva tid. Inga pensions-

premier 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 erhål-

lande 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 befattnings-

havaren ska inte avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag 

utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

iii. Beredning av frågor om anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare

1. Fråga om anställningsvillkor för ledande befattningshavare 

bereds av styrelsen genom styrelsens ersättningsutskott.

2. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören 

fattas av styrelsen.

3. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befatt-

ningshavare fattas av verkställande direktören.

4. Innan det fattas beslut om enskild ersättning, ska det  

finnas skriftligt underlag som visar företagets kostnad.

iv. Uppföljning

1. Styrelsen säkerställer att ersättningarna följer dessa rikt-

linjer genom att jämföra ersättningar för motsvarande 

befattningshavare i andra statliga och privata företag som 

när det gäller storlek, komplexitet, och omsättning är jäm-

förbara med företagets, och som bedriver verksamhet 

endast i Sverige.
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v. redovisning

1. Styrelsens ersättningsutskott ska fortlöpande för styrelsen 

redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare.

2. Verkställande direktören ska fortlöpande för styrelsen 

redovisa sina beslut om anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare.

3. Styrelsen ska inför årsstämman skriftligen redovisa ersätt-

ningar till ledande befattningshavare enligt de regler som 

gäller för aktiemarknadsbolag. Dessutom ska ersättningen 

för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas  

i års redovisningen med avseende på fast lön, förmåner 

och avgångsvederlag. Härutöver ska styrelsens ordförande 

vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande 

befattnings havarnas ersättningar och hur de förhåller sig 

till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. I redovis-

ningen för årsstämman ska även framgå hur riktlinjerna till-

lämpas i företagets dotterföretag.

4. Bolagets revisor ska inför årsstämman yttra sig över till-

lämpningen av de av bolagsstämman beslutade rikt-

linjerna enligt de regler som gäller för aktiemarknadsbolag.

vi. Övrigt

1. Styrelsen ska besluta om en särskild policy om anställ-

ningsvillkor för övriga anställda som bygger på de ersätt-

ningsprinciper som anges i dessa riktlinjer. Av styrelsens 

instruktion till verkställande direktören ska framgå att verk-

ställande 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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namn Margareta Winberg
ordförande

Hans Bergenheim
Styrelseledamot

Stefan Borg
Styrelseledamot

Björn Fries
Styrelseledamot

Befattning VD Winberg & Dotter AB VD Lateus AB Docent vid Karolinska 
 Institutet

Senior Advisor Intellecta

Utbildning Grundskolelärare Ekonom Handelshögskolan 
i Göteborg

Leg. läkare, medicine doktor Ekonom

invald år 2008 2010 2007 2007

Född 1947 1960 1945 1951

nationalitet Svensk Svensk Svensk Svensk

andra uppdrag ordförande för UNIFEM  
(FN:s kommitté för kvinnors 
utveckling i Sverige).
ordförande i Jämtbrasilianska 
vänskapsförbundet och för
eningen Årets Margareta.

ordförande i STF Ingenjörs
utbildning, pTK:s Utbild
ningsstiftelse Djurönäset  
och Avanza  pension AB.  
Ledamot i Avanza Holding 
AB, Avanza Bank AB, White
Intressenter AB.

ordförande i RFMA, riks
förbundet mot alkohol  
och narkotikamissbruk.
Medlem i Socialstyrelsens 
vetenskapliga råd, samt det 
vetenskapliga rådet vid  
statens institutionsstyrelse.

Bakgrund Sveriges ambassadör i 
 Brasilien 2004–2007,
Statsråd 1994–2003,
Vice statsminister 2002–2003,
Riksdagsledamot 1981–2003.

VD AB previa,
Marknadsdirektör Alecta 
 pensionsförsäkring,
VD Ikanobanken.

Chef för preventionscentrum 
Stockholm, ombudsman ABF, 
ombudsman Socialdemo
kraterna, Kommunalråd i  
Karlskrona, Nationell narkotika
samordnare samt samordnade 
socialdemokraternas arbete 
mot ungdomsvåld.

närvaro

Rekryterings utskott 1/1 1/1

Revisionsutskott 3/4 0/1

Ersättningsutskott 9/9 7/8

Styrelsemöten 16/18 14/14 18/18 17/18

Beroende/oberoende oberoende oberoende oberoende oberoende

St
yr

el
se
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Anställda inom Svenska Spel har möjlighet att påverka genom arbetstagarrepresentanterna i styrelsen.
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Eva-Britt Gustafsson
Styrelseledamot

Lena Jönsson
Styrelseledamot

Lena Melinder
Styrelseledamot

Anders Andersson
Arbetstagarrepresentant 
(ledamot)

Martina Ravn
Arbetstagarrepresentant 
(ledamot)

VD Apoteksgruppen  
i  Sverige AB

Generaldirektör  
Fortifikationsverket

Chefsjurist  
Boxer TV Access AB

Systemutvecklare  
och systemarkitekt

process Manager

Civilekonom Jur. kand. och 
förvaltningssocionom

Juristexamen från  
Uppsala universitet

Studier i matematik och 
matematisk statistik vid 
Uppsala universitet

Magister i ITekonomi vid 
Högskolan på Gotland

2008 2007 2004 2007 2009

1950 1958 1957 1954 1972

Svensk Svensk Svensk Svensk Svensk

Styrelseordförande i 
 Akademiska Hus AB.

Ledamot i pliktverkets 
insynsråd.

VD Venantius AB,
Bankdirektör Nordbanken 
(Nordea), vVD Securum 
Finans AB.

Generaldirektör Lotteri
inspektionen.

Delägare Melinder Lund
quist Advokatbyrå,
Chefsjurist MTG,
Chefsjurist Strix Television,
VD för Rally TV,
vVD Sonet Film.

Systemerare postgirot och 
Tipstjänst/Svenska Spel.

process Manager poker, 
Svenska Spel 2008–2010.
pokeroperatör, Svenska Spel 
2006–2008.

1/1 1/1

5/5 4/5

8/9

16/18 15/18 13/18 15/18 18/18

oberoende oberoende oberoende Beroende Beroende

Suppleanter Roland Norbäck, 
född 1953  
 Arbetstagarrepresentant  
sedan 2009
Ekonomihandläggare, 
 Ekonomi

Peter Cernvall, 
född 1970
Arbetstagarrepresentant 
sedan 2009
projektledare, affärsområde 
Vegas
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namn Anders Hägg
VD och koncernchef

Marie Avander
Chef affärsområde Vegas

Anna Björklund
HRdirektör

Annika Ferm
Informationsdirektör  
från den 1 februari 2011

Anders Granvald
Chef verksamhetsområde 
Utveckling

Utbildning Civilekonom Linköpings 
 universitet

Marknadsekonom DIHM
IHM Business School

BSc in Human Resources 
and Labour Relations 
with advanced studies in 
personnel Management 
Stockholms universitet, 
40 poäng engelska 
Stockholms universitet

Marknadsekonom DIHM
IHM Business School

BSc Computer Science 
Umeå universitet

anställd år 1994 2006 2008 2011 2003

Född 1950 1963 1964 1968 1960

nationalitet Svensk Svensk Svensk Svensk Svensk

andra 
 uppdrag

Styrelseledamot Nordea 
Visby lokalt.

Styrelseledamot Stens
näs Kurs & Konferens.

Bakgrund Tf VD och koncernchef 
Svenska Spel maj 
2008– februari 2009, 
Ekonomidirektör  
Svenska Spel 1994–2010. 
 Ekonomichef Försvars
makten Gotlands  
Militärkommando, 
Intern konsult Försvars
makten 1975–1994.

Chef Ao Restaurangspel 
& Bingohallar Svenska 
Spel 2008–2009. 
 Inköpschef Svenska Spel  
2006–2008, Inköpschef 
Reitan Servicehandel  
(press byrån, 7Eleven) 
2001–2006, Försäljning, 
marknadsföring, inköp 
Reitan Servicehandel 
1993–2000.

projektledare Change 
Management SEB 2005–
2008, VD Stensnäs Kurs  
& Konferens 2004–2005, 
VD pengar i  Sverige 
2003–2004, produktions
chef pengar i Sverige 
2002–2003, personalchef 
pengar i Sverige 2000–
2002, olika befattningar 
inom SEB HR 1988–1999.

Ansvarig för CSR, 
 Carlsberg Sverige 2010,
Informationsdirektör 
Cision AB 2008–2009,
Marknadschef oMX 
Nordic Exchange 2007–
2008, Kommunikations
direktör Tradimus AB 
2005–2007,  Kommunika
tionschef QMed 2003–
2005, Kommunikations
chef DHL International 
1997–2003.

ITchef Svenska Spel 
2006–2009.
Driftschef Svenska Spel 
2003–2005, VD Capital C 
1998–2003, projektledare 
Alfred Berg Fondkom
mission 1994–1998,
projektledare UNUM Life 
Insurance 1991–1994,
Utveckling och projekt
ledning Digital Equip
ment 1983–1991.

Le
dn

in
g
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Per Jaldung
Chef affärsområde 
Casino Cosmopol

Marie Loob
Ekonomidirektör

Jörgen Olofsson
Chef verksamhetsområde 
produktion

Bengt Palmgren
Chefsjurist

Håkan Sjöstrand
Chef affärsområde    
Spel & Lotterier

Utbildning för högre 
chefsbefattningar inom 
polisen 1999–2000 (pHS 
och Uppsala universitet)
polishögskolan 1989–
1991

Civilekonom vid Örebro 
universitet
Master of Leadership

Högskoleingenjör KTH, 
Utbildning för högre 
chefsbefattningar inom 
Skatteverket

Jur.kand. Stockholms 
universitet

Marknadsekonom och 
Master of Leadership

2002 1997 2007 2000 1998

1967 1963 1965 1952 1966

Svensk Svensk Svensk Svensk Svensk

Kasinochef Casino  
Cosmopol Göteborg 
2005–2008, Säkerhets
chef Casino Cosmopol 
 Stockholm 2002–2005, 
Stf. Chef Sekretariatet 
Rikskriminalpolisen  
(RKp) 2001–2002, 
Kriminal underrättelse
tjänsten Rikskriminal
polisen 1995–2000,  
polismyndigheten i 
Stockholms län 1991–
1995.

Försäljningschef Internet 
Svenska Spel 2009–2010,
chef Ao Förening 
Svenska Spel 2006–2009,
Ekonomichef Svenska 
Spel 2005–2006, Redovis
ningschef Svenska Spel 
1997–2005, Ekonomi
ansvarig och lärare små
företagarutbildning 
Humans Utbildning AB 
1996–1997, Administrativ 
chef/ controller Visby 
lasarett 1989–1996.

IT Driftschef Svenska 
Spel 2007–2009,
Utvecklingschef  
Skatteverket 2005–2007, 
div. chefsroller Skatte
verket IT 1998–2004,
ITprojektledare  
Skatteverket 1991–1997,
IT Chef Marinen KA 3 
1989–1991.

Bolagsjurist Akzo Nobel 
1997–2000, Koncernjurist 
posten 1990–1997,  
Chefsjurist Banco Finans 
1983–1989.

Chef Ao ombud  
Svenska Spel 2008–2009, 
Tf divisionschef  
Svenska Spel 2007–2008,
Chef Ao 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, Länsförsäk
ringar 1989–1993.
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Intern kontroll och riskhantering i samband  
med den finansiella rapporteringen

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska 

aktiebolagslagen och i Koden som innehåller krav på årlig 

extern informationsåtergivning om hur den interna kontrol-

len avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. 

Svenska Spels process för intern kontroll grundar sig på det 

ramverk som tagits fram av The Committee of Sponsring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) och som 

utgörs av komponenterna: Riskbedömning, kontrollmiljö, 

kontrollstrukturer, information och kommunikation samt 

uppföljning.

Organisation av intern kontroll och riskhantering

Svenska Spels interna kontroll avseende den finansiella rap-

porteringen är utformad för att ge tillförlitlighet i den finan-

siella rapporteringen och säkerställa att den är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed, tillämpliga lagar och 

 förordningar och redovisningsstandarder. 

Den interna kontrollen definieras som den process som 

utförs av styrelsen, företagsledningen och annan utsedd  

personal för att få en rimlig försäkran om korrektheten i den 

finansiella rapporteringen.

Svenska Spel har starkt fokus på riskhantering och intern 

kontroll. Det finns bland annat en tydlig process för risk-

hantering, en etablerad funktion såväl för riskhantering som 

för internrevision, samt processer för den finansiella rapporte-

ringen med definierade internkontrollpunkter.

Processförbättringar sker löpande på ett målmedvetet sätt 

i syfte att nå en så hög kvalitetsnivå som möjligt för den 

finansiella rapporteringen. Internkontrollaktiviteter utvärderas 

och justeras kontinuerligt, medarbetare informeras och ut -

bildas i syfte att minimera risker. 

Internrevision

Svenska Spel har en funktion för internrevision som rapporte-

rar direkt till styrelsens revisionsutskott. Internrevisionen 

assisterar styrelsen och verkställande direktören med obero-

ende och objektiva granskningsuppdrag och konsultativa 

tjänster, vilket resulterar i åtgärder och förbättringsprogram. 

Funktionen hjälper koncernens övriga enheter att nå sina mål 

genom att systematiskt utvärdera effektiviteten i processerna 

för styrning, riskidentifiering och -kontroll. Under året har 

internrevisionen genomfört ett tiotal granskningar inom 

bland annat följande rubrikområden: Marknadsföring och 

sponsring, IT-styrning, provköp och testspel samt kontant-

hantering inom Casino Cosmopol. 

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen utgörs av kontrollmiljön 

med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar 

som dokumenterats och kommunicerats i styrande doku-

ment, samt den värdegrund som styrelsen och koncern-

ledningen kommunicerar och verkar utifrån. Styrande doku-

ment inom Svenska Spel inkluderar: 

• Arbetsordning för styrelse.

• Arbetsordning för revisionsutskott och ersättningsutskott.

• Styrelsens instruktion till verkställande direktören.

• Attestregler med syfte att vägleda alla som deltar i hante-

ringen av ekonomiska transaktioner, samt att säkerställa en 

god kontroll av ekonomiska transaktioner för att förhindra 

avsiktliga eller oavsiktliga fel.

• Policyer för etik, kontaktfrämjande åtgärder samt represen-

tation.

• Finanspolicy. Koncernens ekonomifunktion arbetar efter av 

styrelsen antagna finansiella ramar avseende finansiell risk-

hantering. Finanspolicyn ska revideras årligen och faststäl-

las av styrelsen. Målsättningen är att begränsa de finan-

siella risker som uppstår i samband med placeringar och 

valutaexponering.

• Riskhanteringspolicy. Risker på verksamhets- och koncern-

nivå identifieras, analyseras och värderas minst årligen, 

eller vid behov enligt fastlagd riskhanteringsprocess. 

• Arbetsrutiner och instruktioner för internkontrollaktiviteter, 

löpande redovisning och bokslut finns väl dokumenterade 

på detaljerad nivå. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / BoLAGSSTyRNINGSRAppoRT
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Dessa styrande dokument utgör tillsammans med lagar och 

andra externa regelverk det ramverk som bildar grunden  

för koncernens process för internkontroll och riskhantering. 

Styrelsen fastställer de styrande dokumenten årligen.

Det löpande internkontrollarbetet och riskhanteringen sker 

inom ramen för Svenska Spels definierade chefsansvar. 

Ansvaret är delegerat från styrelsen till verkställande direktör 

och vidare till verksamhetsansvariga chefer.

Riskbedömning och kontrollstrukturer 

Svenska Spel arbetar i en kontinuerlig risk management-

process med att identifiera, utvärdera och hantera risker i 

koncernen med det övergripande syftet att säkerställa att 

bolaget med dotterbolag hanterar riskerna på ett effektivt 

och systematiskt sätt samt med rätt prioriteringar. Arbetet 

med riskmanagement ska ha en tydlig förebyggande inrikt-

ning för att hot i så god tid som möjligt ska kunna identifieras 

och utgöra ett informationsunderlag i verksamheternas 

beslutsprocesser för att säkerställa att verksamheten kan 

uppnå fastställda mål. Med stöd av koncerngemensamma 

resurser, processer och verktyg hanteras det löpande arbetet 

med riskhantering av såväl operativ som finansiell karaktär i 

koncernens affärs- och verksamhetsområden samt staber. 

Respektive chef är ansvarig att driva och utveckla sitt res-

pektive ansvarsområde, vilket inkluderar att identifiera möj-

ligheter och hot samt att löpande följa upp verksamheten. 

Identifierade risker, operationella och finansiella, matchas 

mot olika kontrollaktiviteter och ansvariga utses. Varje kvartal 

görs en sammanställning av koncernens risker och rapporte-

ring sker till företagsledningen.

Reglerna kring och utfallet av koncernens processer för 

riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrel-

sen. Styrelsen utvärderar och övervakar risker och kvalitet i 

den finansiella rapporteringen genom revisionsutskottet.

Revisionsutskottet har fortlöpande och regelbunden kon-

takt med koncernens interna och externa revisorer för utvär-

dering av risker i den finansiella rapporteringen. 

Den största och mest väsentliga risken för koncernens 

finansiella rapportering är processen för redovisning av de 

spelrelaterade transaktionerna. Processen är mycket transak-

tionsintensiv. De kontrollsystem som finns uppbyggda kring 

denna process bedöms ge en bra säkerhet och en god till-

förlitlighet i den finansiella rapporteringen. Riskbedömning 

genomförs årligen för att ge underlag till analys för eventuella 

förändringsbehov. Under 2010 har bland annat förbättrings-

åtgärder skett inom processerna för nyupplägg av spel, avslut 

av lotterier, samt hantering av produkternas vinstfonder.   

Svenska Spels processbeskrivning för den finansiella rap-

porteringen innefattar en riskbedömning och vilka kontroll-

strukturer som finns etablerade för att hantera riskerna.

En tydlig ansvarsfördelning inom ekonomifunktionen och 

detaljerade arbetsrutiner finns dokumenterade för den finan-

siella rapporteringen. Redovisningsprocessen utvärderas 

löpande och anpassas så att den överensstämmer med till-

lämpliga regelverk i form av god redovisningssed, tillämpliga 

lagar och förordningar, samt övriga krav som ställs på koncer-

nens finansiella rapportering.

Efterlevnad av policyer, riktlinjer och instruktioner som 

påverkar den finansiella rapporteringen granskas löpande 

och avvikelser rapporteras av ansvarig chef. 

Löpande uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet 

och ekonomiska ställning sker kontinuerligt på koncernnivå 

och för respektive ansvarsområde. 

Målet för den interna rapporteringen är att det ska finnas 

en ändamålsenlig, snabb och korrekt uppföljning och rap-

portering av hur verksamheten utvecklas gentemot uppsatt 

verksamhetsplan och budget.

Certifiering

Svenska Spel är certifierade enligt WLA:s (World Lottery Asso-

ciation) säkerhetsstandard. I säkerhetsstandarden ingår även 

att uppfylla kraven avseende ledningssystem för informa-

tionssäkerhet i ISO/IEC 27001:2006. Standarden innehåller 

krav på att säkerställa sekretess, tillgänglighet, riktighet och 

spårbarhet för all affärskritisk information. Svenska Spel har 

under året arbetat intensivt med målet inriktat på att erhålla 

certifiering enligt Payment Card Industry (PCI), vilket är kort-

företagen VISA och Master Cards regelverk . PCI-certifieringen 

är en säkerhets- och kvalitetscertifiering som syftar till att öka 

datasäkerheten hos samtliga parter som lagrar, processar eller 

överför kortdata. Svenska Spel räknar med att vara certifierade 

enligt PCI senast under första kvartalet 2011.
>>



60   SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / BoLAGSSTyRNINGSRAppoRT

Information och kommunikation 

Väsentliga policyer, riktlinjer och instruktioner som har be -

tydelse för den finansiella rapporteringen presenteras på 

Svenska Spels intranät och uppdatering sker löpande efter 

behov. Samtliga anställda har tillgång till intranätet och direkt 

berörda medarbetare informeras separat vid eventuella för-

ändringar. Medarbetarna ska även i samband med den årliga 

medarbetardialogen verifiera att de är uppdaterade kring 

koncernens aktuella policyer och riktlinjer.

Uppföljning 

Styrelsen övervakar och utvärderar kontinuerligt den finan-

siella information som företagsledningen och revisions-

utskottet lämnar vid varje ordinarie styrelsemöte.

Revisionsutskottets arbete innefattar bland annat att säker-

ställa 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 företags-

ledningens 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 sam-

manträdet för styrelsen i Svenska Spel i samband med års-

stämman skriftligen redovisa den granskning som gjorts av 

koncernens policyer under föregående år.

Arbete pågår med att förändra struktur och beslutsgång 

med mera för koncernens policyer. Inriktningen är att efter 

beredning i revisionsutskottet i februari ska samtliga policyer 

fastställas av styrelsen vid det konstituerande sammanträdet 

i april.

Internkontrollprocessen avseende den finansiella rappor-

teringen ska årligen granskas och uppdateras. De detalje-

rade instruktionerna uppdateras löpande så snart förändring 

har skett. 
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Händelser efter balansdagen

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 aktie-

ägaren. Disponeringen av till utdelning tillgängliga medel 

grundar sig på budgetpropositionen 2010/11.

Riksdagen har den 8 december 2010 beslutat godkänna 

regeringens budgetproposition 2011 (prop. 2010/11:01) vilket 

bland annat innebär att riksdagen godkänt att regeringen  

på Svenska Spels årsstämma 2011 verkar för ett beslut om ett 

bidrag som motsvarar 1/26-del av bolagets överskott 2010 

från Penninglotten avsett för konst, teater och andra kultu-

rella ändamål.

I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till 

4 776 432 955 kronor (4 982 725 835), varav 4 770 490 120 

kronor (4 969 624 221) utgör årets resultat och 5 942 835  

kronor (13 101 614) utgörs av balanserade vinstmedel.

Utbetalningarna ska ske tidigast efter det att protokollet 

från årsstämman justerats och senast den 30 juni 2011 av -

seende utbetalningen till staten. Utbetalning till kultur-

ändamål sker efter rekvisition.

Fritt eget kapital i moderbolaget

Sek

Balanserade vinstmedel 5 942 835

Årets resultat 4 770 490 120

Summa 4 776 432 955

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående 

belopp disponeras enligt följande:

Sek prop Utgiftsområde

Till kulturändamål utbetalas            48 000 2010/11 17

Till staten utbetalas 4 766 409 457

Balanseras i ny räkning 9 975 498

Summa 4 776 432 955

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition

Styrelsens för AB Svenska Spel yttrande enligt 18 kapitlet 4 § 

aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av styrelsens för-

slag till vinstdisposition inför bolagets årsstämma den 19 april 

2011. Styrelsen har föreslagit att AB Svenska Spels till utdelning 

tillgängliga vinstmedel för räkenskapsåret 2010 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 fast-

ställda balansräkningen. Efter utbetalning enligt föreslagen 

vinstdisposition kommer AB Svenska Spel att ha ett fritt eget 

kapital om 9 975 498 kronor (5 942 835) och ett totalt eget 

kapital på 10 215 498 kronor (6 182 835), oaktat de föränd-

ringar som skett efter balansdagen.

Inkluderas även förändringar efter balansdagen påverkas 

det fria egna kapitalet av periodresultat för minst fyra måna-

der innan utbetalning av föreslagen vinstdisposition blir aktu-

ell. Detta innebär en ökning av det fria egna kapitalet med 

cirka 1,5 miljarder kronor (1,5).

Moderbolagets och koncernens soliditet och likviditet 

kommer successivt att öka men bedöms ändå vara betryg-

gande med beaktande av den bransch bolaget verkar inom 

och det extremt starka kassaflöde som genereras. Moder-

bolaget 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 nödvän-

diga investeringar som krävs för moderbolagets och koncer-

nens utveckling och fortsatta framgång.

Med anledning av det ovan sagda är den föreslagna vinst-

dispositionen även försvarlig med hänsyn till de krav som 

moderbolagets och koncernens verksamhets art, omfattning 

och risker ställer på det egna kapitalet i moderbolaget och 

koncernen samt med hänsyn till moderbolagets och koncer-

nens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Annika Ferm tar över rollen som informationsdirektör från 

och med den 1 februari 2011 efter tidigare tillförordnade 

informationsdirektören Johan Tisell. Annika Ferm kommer  

att ingå i företagsledningen.

Konkurrensverket har under en tid granskat om Casino  

Cosmopol bedriver konkurrenssnedvridande verksamhet,  

efter inkommen anmälan från Sveriges Hotell och Restaurang-

företagare. I januari 2011 beslutade Konkurrensverket att inte 

driva ärendet vidare, då Casino Cosmopol presenterat en 

åtgärdsplan efter inkomna synpunkter. 

Den 19 februari 2011 utföll en Drömvinst till en spelare i 

Helsingborgstrakten på 123 900 556 kronor, Svenska Spels 

tredje största spelvinst någonsin.  
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Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat, koncern
1 januari–31 december
MSek not 2010 2009

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2, 3 7 885 8 096

Aktiverat arbete för egen räkning 3 15

Personalkostnader 5 –989 –971
Övriga externa kostnader 6, 24 –1 758 –1 890
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 9, 10 –346 –329
rörelseresultat 4 795 4 921

resultat från finansiella investeringar  

Ränte- och övriga finansiella intäkter 7 86 137
Ränte- och övriga finansiella kostnader 7 –113 –81
Summa finansiella poster –27 56

resultat efter finansiella poster 4 768 4 977
Skatt 8 –2 0

ÅreTS reSUlTaT 4 766 4 977

Övriga totalresultat — —

SUMMa ToTalreSUlTaT 4 766 4 977

Årets totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 4 766 4 977

resultat per aktie 17
Genomsnittligt antal aktier i tusental 2 000 2 000
Resultat per aktie, före och efter utspädning, TSEK 2 383 2 488
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 MSek not 2010-12-31 2009-12-31

TillgÅngar
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 4, 9 228 247
Materiella anläggningstillgångar 10 996 1 126
Finansiella tillgångar 11, 12 1 525 1 469
Summa anläggningstillgångar 2 749 2 842

omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar  12, 13 348 346
Avräkning Riksgälden 11, 12, 26 1 200 1 300
Förutbetalda kostnader 14 116 108
Kortfristiga placeringar 11, 12 107 953
Likvida medel 11, 12, 15 2 966 2 451

Summa omsättningstillgångar 4 737 5 157
SUMMa TillgÅngar 7 486 8 000

egeT kapiTal oCH SkUlder
eget kapital   16
Aktiekapital 0 0
Reserver 0 0
Balanserad vinst 4 766 4 977
Summa eget kapital 4 766 4 977

långfristiga skulder
Obetalda vinster 12, 18, 22 1 293 1 234
Övriga långfristiga skulder 12, 19, 22 40 43
Summa långfristiga skulder 1 333 1 277

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder 12, 20, 22 568 580
Obetalda vinster 12, 18, 22 395 458
Förutbetalda intäkter 12, 23 156 133
Regleringsfonder 12, 21, 22 125 160
Fonderade vinster 12, 21, 22 143 415
Summa kortfristiga skulder 1 386 1 746

Summa skulder 2 719 3 023
SUMMa egeT kapiTal oCH SkUlder 7 486 8 000

Balansräkning, koncern
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Finansiella rapporter

Kassaflödesanalys, koncern
1 januari–31 december 
MSek not 2010 2009

den löpande verksamheten
Årets resultat 4 766 4 977
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
     Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och  

materiella anläggningstillgångar 9, 10 346 329
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 1 35
    Förändring av pensionsskuld 19 –1 –1
    Övriga justeringar 39 –34
Aktuell skatt — —
kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 5 152 5 306

kassaflöde från förändring av  
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar –2 81
Förändring av övriga omsättningstillgångar 937 130

Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder –12 21
Förändring av övriga rörelseskulder –290 198
kassaflöde från den löpande verksamheten 5 785 5 737

investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 9 –29 –35
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 –174 –256
Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar –95 –81
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 7
kassaflöde från investeringsverksamheten –294 –365

Finansieringsverksamheten
Utbetalning av föregående års resultat –4 977 –5 108
kassaflöde från finansieringsverksamheten –4 977 –5 108

Årets kassaflöde 515 264
likvida medel vid periodens början 15 2 451 2 187
likvida medel vid periodens slut 15 2 966 2 451

Förändringar i eget kapital, koncern
MSek not aktiekapital reserver

Balanserad 
vinst

Summa eget kapital 
hän förligt till moder-

bolagets  aktieägare

ingående balans per 1 januari 2009 0,2 0,1 5 108 5 108
Totalresultat
Årets resultat 4 977 4 977

Övriga totalresultat — —
Summa totalresultat 4 977 4 977

Transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2008 –5 108 –5 108
Summa transaktioner med aktieägare –5 108 –5 108

ingående balans per 1 januari 2010 0,2 0,1 4 977 4 977

Totalresultat
Årets resultat 4 766 4 766
Övriga totalresultat — —
Summa totalresultat 9 743 9 743

Transaktioner med aktieägare
Utdelning avseende 2009 –4 977 –4 977
Summa transaktioner med aktieägare –4 977 –4 977
Utgående balans per 31 december 2010 16 0,2 0,1 4 766 4 766
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Resultaträkning, moderbolag

Rapport över totalresultat, moderbolag

1 januari–31 december 
 MSek not 2010 2009

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 6 614 6 831

Aktiverat arbete för egen räkning 3 15

Personalkostnader 5 –550 –541
Övriga externa kostnader 6, 24 –1 551 –1 693
Av- och nedskrivningar immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 9, 10 –259 –243
rörelseresultat  4 257 4 369

 

resultat från finansiella investeringar  
Resultat från andelar i koncernbolag 27, 28 536 540
Ränte- och övriga finansiella intäkter 7 90 143
Ränte- och övriga finansiella kostnader 7 –113 –81
Summa finansiella poster 514 601

resultat efter finansiella poster 4 770 4 970
Skatt 8 — —

ÅreTS reSUlTaT 4 770 4 970

1 januari–31 december 
 MSek not 2010 2009

ÅreTS reSUlTaT 4 770 4 970

Övriga totalresultat — —

SUMMa ToTalreSUlTaT 4 770 4 970
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Finansiella rapporter

MSek not 2010-12-31 2009-12-31

TillgÅngar
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 9 201 237
Materiella anläggningstillgångar 10
    Byggnader och mark 22 23
    Om- och tillbyggnad 24 30
    Pågående nyanläggning — —
    Inventarier och datorer 406 464
Finansiella tillgångar
    Andelar i koncernföretag 27 71 71
    Långfristiga fordringar koncernbolag 505 562
    Andra långfristiga värdepappersinnehav 11, 12 1 525 1 469
Summa anläggningstillgångar 2 756 2 857

omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
    Kundfordringar 13 327 326
    Fordringar hos koncernbolag 539 556
    Avräkning Riksgälden 11, 12, 26 1 200 1 300
    Övriga fordringar 13 6 6
    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 87 84
Kortfristiga placeringar 11, 12 1 153 980
Kassa och bank 15 1 832 2 294
Summa omsättningstillgångar 5 144 5 547

SUMMa TillgÅngar 7 900 8 404

Balansräkning, moderbolag
Tillgångar
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MSek not 2010-12-31 2009-12-31

egeT kapiTal oCH SkUlder

eget kapital   16
Bundet eget kapital
    Aktiekapital 0 0
    Reservfond 0 0
Fritt eget kapital
    Balanserad vinst 6 13
    Årets resultat 4 770 4 970
Summa eget kapital  4 776 4 983

långfristiga skulder
    Skulder till koncernbolag 0 0
    Obetalda vinster 18 1 293 1 234
    Övriga långfristiga skulder 19 39 42
Summa långfristiga skulder 1 331 1 276

kortfristiga skulder
    Leverantörsskulder 20 225 219
    Obetalda vinster 18 395 458
    Skulder till koncernbolag 552 552
    Regleringsfonder 21 125 160
    Fonderade vinster 21 95 381
    Övriga kortfristiga skulder 20 184 169
    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 216 206
Summa kortfristiga skulder 1 792 2 145

SUMMa egeT kapiTal oCH SkUlder 7 900 8 404

poSTer inoM linJen  
Ställda säkerheter 25 1 11
Ansvarsförbindelser 25 — —

Balansräkning, moderbolag
Eget kapital och skulder
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Finansiella rapporter

Kassaflödesanalys, moderbolag
1 januari–31 december  
MSek not 2010 2009

den löpande verksamheten
Årets resultat 4 770 4 970
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
    Av- och nedskrivningar immateriella och  
    materiella anläggningstillgångar 9, 10 259 243
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 1 35
    Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB 28 –536 –540
    Förändring av pensionsskuld 19 0 –1
    Övriga justeringar 39 –34
Aktuell skatt — —
kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 4 533 4 672

kassaflöde från förändring i  
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar –1 85
Förändring av övriga omsättningstillgångar –62 162
Förändring av leverantörsskulder 19 23
Förändring av övriga rörelseskulder –317 210
kassaflöde från den löpande verksamheten 4 173 5 153

investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 9 –9 –35
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 –156 –236
Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar –37 –76
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 6
kassaflöde från investeringsverksamheten –198 –341

Finansieringsverksamheten
Erhållen utdelning från dotterbolag 540 611
Utbetalning av föregående års resultat –4 977 –5 108
kassaflöde från finansieringsverksamheten –4 437 –4 497

Årets kassaflöde –462 315
likvida medel vid periodens början 15 2 294 1 980
likvida medel vid periodens slut 15 1 832 2 294

Förändringar i eget kapital, moderbolag
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSek not aktiekapital reservfond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa  

eget kapital

eget kapital 31 december 2008 0,2 0,1 0 5 121 5 121
Årets totalresultat   — 4 970 4 970
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader 0 10 091 10 091
Utdelning avseende 2008 — –5 108 –5 108
Överföring av 2008 års resultat 13 –13 0
eget kapital 31 december 2009 0,2 0,1 13 4 970 4 983
Årets totalresultat   — 4 770 4 770
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader 13 9 740 9 753
Utdelning avseende 2009 –7 –4 970 –4 977
eget kapital 31 december 2010 16 0,2 0,1 6 4 770 4 776
     
Antal utestående aktier uppgår till 2 000 och har inte förändrats under verksamhetsåret.
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Not 1    Redovisnings- och värderingsprinciper 

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med anvisningar enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU med de 
undantag som anges nedan. Vidare har Rådet för finansiell rapportering 
rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” 
och RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” använts. 

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

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

Att upprätta finansiella rapporter enligt IFRS kräver att företagsledningen 
gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som har betydelse vid 
tillämpningen av redovisningsprinciper och redovisade belopp. Bedöm
ningarna 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 29.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående 
räkenskapsår.

nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Följande nya och ändrade standarder är för första gången obligatoriska för 
det räkenskapsår som började den 1 januari 2010.

Ändring i IAS 36 – Nedskrivningar
Ändringen klargör att den största kassagenererande enhet (eller grupp av 
enheter) på vilken goodwill ska fördelas i syfte att pröva nedskrivnings
behov, är ett rörelsesegment enligt definitionen i punkt 5 i IFRS 8 ”Rörelse
segment”, det vill säga före sammanslagning av segment med likartade 
ekonomiska egenskaper. Vid koncernens prövning av nedskrivningsbehov 
på goodwill har den kassagenererande enheten utgjorts av ett rörelse
segment enligt definitionen i IFRS 8. 

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 för
värvats 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. Förändringarna i 
IAS 38 har tagits i beaktande vid det rörelseförvärv koncernen har genom
fört under det första kvartalet 2010.

Noter
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noteR

Ändring i IFRS 3 (omarbetad) – Rörelseförvärv och därav ändring av IAS 
27 – Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
Den omarbetade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvsmetoden 
tillämpas för rörelseförvärv men med några väsentliga ändringar. Exempel
vis redovisas alla betalningar för att köpa en verksamhet till verkligt värde 
på förvärvsdagen, inklusive villkorade köpeskillingar som klassificerats som 
skuld och som därefter omvärderas via rapporten över totalresultatet.

IAS 27 (omarbetad) kräver att effekterna av alla transaktioner med inne
havare utan bestämmande inflytande redovisas i eget kapital, så länge 
som det bestämmande inflytandet kvarstår, och dessa transaktioner ger 
inte längre upphov till goodwill eller vinster och förluster. Standarden 
anger också att när ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet 
ska eventuell kvarvarande andel omvärderas till verkligt värde och en vinst 
eller förlust redovisas i resultaträkningen.

Ändringarna ska tillämpas framåtriktat för rörelseförvärv där förvärvstid
punkten infaller i det första räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller 
senare och kan komma att påverka koncernen vid framtida rörelseförvärv. 

nya och ändrade standarder, samt tolkningar som ska tillämpas 
för första gången för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 
men som för närvarande inte är relevanta för koncernen (men som 
kan påverka redovisningen av framtida transaktioner och affärs-
händelser)

Ändring i IFRIC 9 och IAS 39 – Inbäddade derivat (gäller för räkenskapsår 
som slutar den 30 juni 2009 eller senare). 
Denna ändring kräver att företag ska bedöma om ett inbäddat derivat ska 
skiljas från värdkontraktet när företaget omklassificerar en sammansatt 
finansiell tillgång från kategorin verkligt värde via resultaträkningen. 
Bedömningen görs på basis av de omständigheter som förelåg på det 
senare av det datum när företaget först blev en part i avtalet och det 
datum då en förändring av avtalets villkor gjordes som i väsentlig grad 
ändrar de kassaflöden som annars skulle ha krävts enligt avtalet. Om före
taget inte kan göra denna bedömning ska det sammansatta instrumentet 
kvarstå och klassificeras som värderat till verkligt värde via resultaträkningen. 

Koncernen har idag inga inbäddade derivat som väsentligt kan komma 
att påverka kassaflödet.

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

nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder 
som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid  
av koncernen
Koncernens och moderbolagets bedömningar avseende effekterna av 
dessa standarder och tolkningar anges nedan. 

IAS 24  (omarbetad) – Upplysningar om närstående,  
utgiven november 2009
Standarden som är utgiven i november 2009 ersätter IAS 24, ”Upplysningar 
om närstående”, utgiven 2003. IAS 24 (omarbetad) ska tillämpas för räken
skapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Förtida tillämpning är 
tillåten såväl för hela som för viss del av standarden. 

Den omarbetade standarden förtydligar och förenklar definitionen av 
en närstående part och tar bort kraven för ett till staten närstående företag 
att upplysa om detaljer för alla transaktioner med staten och andra till staten 
närstående företag. Koncernen kommer att tillämpa den omarbetade 
standarden från den 1 januari 2011. 

IFRS  9 – Finansiella instrument
Denna standard är det första steget i processen att ersätta IAS 39, ”Finan
siella instrument: värdering och klassificering”. IFRS 9 introducerar två nya 

krav för värdering och klassificering av finansiella tillgångar och kommer 
sannolikt att påverka koncernens redovisning av finansiella tillgångar. Stan
darden är inte tillämplig förrän för räkenskapsår som börjar den 1 januari 
2013 men är tillgänglig för förtida tillämpning. Dock har standarden ännu 
inte antagits av EU. 

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 anskaffningsvärde med undantag 
för vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.

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

Dotterbolagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder 
ingår i koncernredovisningen från det datum då moderbolaget får ett 
bestämmande inflytande över bolaget till den dag inflytandet upphör. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och i enlighet 
med IFRS 3 (omarbetad).

Samtliga koncernbolag har kalenderår som räkenskapsår och tillämpar 
enhetliga redovisningsprinciper. Koncerninterna fordringar och skulder 
samt transaktioner mellan företagen i koncernen samt därmed samman
hängande vinster elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredo
visningen. 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.

Segmentrapportering
Svenska Spels företagsledning följer upp verksamheten utifrån indelade 
segment baserade på möjligheter och risker. Segmenten är uppbyggda 
utifrån Svenska Spels utbud av spelformer och delas in i följande tre rörelse
segment: Spel & Lotterier, Vegas samt Casino Cosmopol, vilka även mot
svarar koncernens affärsområden. Tidigare har uppföljningen styrts utifrån 
försäljningskanal för respektive produkt. Med den nya indelningen blir 
varje spelform mer renodlad och grupperingen av segmenten har gjorts 
utifrån likartade karaktärer för koncernens produkter. Tidigare redovisad 
information och jämförelsetal för föregående år har räknats om enligt den 
nya interna strukturen.  

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

valutakurser

valuta
Balansdagskurs 

 2010-12-31
Balansdagskurs 

 2009-12-31

USD 6,8275 7,2375

EUR 9,0270 10,3750

GBP 10,5775 11,5150

CHF 7,2455 6,9635
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Intäktsredovisning
Intäkterna från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp det  
vill säga bruttointäkter med avdrag för vinnarnas andel och ombuds
provisioner. Nettot kallas i resultaträkningen för ”Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m.”  

Skäl till detta redovisningssätt är att större delen av Svenska Spels 
verksamhet baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna 
i spel eller lotterier. 

När intäkten uppkommer för koncernens olika spelformer, lotterier, 
kasino spel och värdeautomater varierar något. Intäkterna från spel och 
värde automater uppkommer i princip vid insatstillfället, medan intäkterna 
för lotterier uppkommer i samband med att ombuden aktiverar lotter för 
försäljning, vilket i princip motsvarar försäljningstillfället. I vissa fall förekom
mer flerveckorsspel och då fördelas intäkten till den vecka den tillhör. 
Kasino intäkter uppkommer vid stängning av spelbord eller spelautomat.

Samtliga spel, lotteri och kasinointäkter redovisas dagligen. Intäkter 
från värdeautomater redovisas veckovis, vilket innebär att när en vecka 
delas av ett månadsskifte hänförs denna vecka till den månad som den till 
övervägande del tillhör. Intäkter från poker omfattar den procentandel 
Svenska Spel tillgodogjort sig av gjorda insatser benämnd ”rake” vilken 
avräknas en gång per dygn.

Vadslagningsspel (Lången, Matchen, Bomben, Mixen och Powerplay) 
uppfyller definitionen på derivat och skall 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 spel
terminaler och lokaler, intäkter för spelansvarsverktyget PlayscanTM/Spelkoll 
samt inlämningsavgifter och kasinonas entréintäkter. Dessa intäkter redo
visas i den period de tillhör.

I not 2 finns en fördelning av nettospelintäkterna, utbetalda provisioner 
samt övriga intäkter vilket utgör koncernens nettoomsättning från spel
verksamhet m.m.

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

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

Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
med start då tillgången tas i bruk. Nyttjandeperioderna och eventuella 
restvärden omprövas vid varje bokslutstillfälle, för att bedöma om det 
finns nedskrivningsbehov. Om nedskrivningsbehov finns beräknas till
gångens återvinningsvärde. För immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för 
användning bedöms återvinningsvärdet årligen. Nedskrivning redovisas 

när en tillgångs redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskriv
ningen belastar resultaträkningen. Nedskrivningen återföres om det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkning av 
återvinningsvärdet. 

avskrivningstider antal år

Nya applikationer för spelprodukter 3 (3)

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

Rörelseförvärv 5 (5)

Licenser 5 (5)

Goodwill årlig prövning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar redovisas i balansräkningen om det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer bolaget till del och anskaffnings
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anlägg
ningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffnings
värdet 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 redo
visas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt. Om en 
tillkommande utgift avser en ersättning av redan befintlig del tas redovisat 
värde för den ersatta delen bort från balansräkningen. Reparationer och 
underhåll samt eventuella lånekostnader redovisas som kostnader i resultat
räkningen till den period de hänför sig. 

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjande
perioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggnings
tillgångar.

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 antal år

Byggnader 50 (50) 

Om och tillbyggnad egen fastighet 10 (10)

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

Mark Ej avskrivning

Markanläggning 20 (20)

Spelterminaler 5 (5)

Inventarier 3–5 (3–5)

Datorer 3–5 (3–5)

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 redovisade värde överstiger återvinnings
värdet. 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 hänför
liga 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 ITplattform 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, återvinnings
värdet överstiger med god marginal det redovisade värdet för alla testade 
kassagenererande enheter. Genomförda känslighetsanalyser visar att även 
väsentliga ändringar för till exempel kalkylräntan inte förändrar detta för
hållande. 

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 redo
visas 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 leasingavtal som koncernen Svenska Spel ingått har analyse
rats varvid konstaterats att de är av operationell karaktär. Leasingavtal där 
koncernen är leasetagare avser i allt väsentligt hyra av lokaler. Leasingavtal 
där koncernen är leasegivare avser i huvudsak uthyrning av terminaler till 
spel och lottombud. 

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

Bland skulder och eget kapital återfinns i första hand leverantörsskulder 
och vinstrelaterade skulder.

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 instru
mentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. En finan
siell skuld tas bort från balansräkningen när åtagandet i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt avslutas. 

Finansiella instrument klassificeras i kategorier. Klassificeringen grundas 
på syftet för vilka de finansiella instrumenten förvärvades. Företagsled

ningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovis
ningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Katego
rierna 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
Svenska Spel tecknar valutaterminskontrakt i enlighet med koncernens 
finanspolicy för att säkra flöden i utländsk valuta. Dessa derivat är också 
avtalsvillkor som är inbäddade i andra avtal. Inbäddade derivat ska sär
redovisas om de inte är nära relaterade till värdekontrakten. Svenska Spel 
använder i huvudsak valutaterminer för att säkra inköpen i euro. Svenska 
Spel tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39.  

Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen och 
värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärde
ringar. Vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering redovisas i 
resultaträkningen under finansiella intäkter respektive kostnader.

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

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

Koncernen har inga finansiella skulder i denna kategori.

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

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffnings och nettoförsäljnings
värdet. Anskaffningsvärdet fastställs med tillämpning av först införst ut 
(FIFU) metoden. Det består så gott som uteslutande av livsmedelsråvaror 
för den i koncernen bedrivna restaurangverksamheten. Varulagret redovisas 
i balansräkningen bland kundfordringar och övriga fordringar.

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

Kortfristiga placeringar av överlikviditet sker enligt koncernens finans
policy i nollkupongobligationer och företagscertifikat. Kortfristiga place
ringar med en löptid vid anskaffningstillfället understigande tre månader 
klassificeras och värderas som likvida medel. Övriga kortfristiga placeringar 
med löptid mellan tre och tolv månader klassificeras under denna kategori 
då avsikten är att hålla dem till förfall. 
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4) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat. 
Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde med värdeförändring 
bokad mot eget kapital. Koncernen har inga finansiella tillgångar inom 
denna kategori.

5) andra finansiella skulder värderade till upplupet  
anskaffningsvärde 
Leverantörsskulder och övriga skulder har kort förväntad löptid och värde
ras utan diskontering till nominellt belopp. Koncernens samtliga fonde
ringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Fondering sker för olika 
spelformers jackpot. Fonderade medel kan variera stort över tiden bero
ende på när vinsterna faller ut. 

I Svenska Spels regleringsfond ingår vinster för spel och lotterier vilka 
inte blivit inlösta inom föreskriven period samt öresavkortningar. Perioden 
för vinstinlösen för spelformen Vegas är 30 dagar, för övriga spel 90 dagar 
och för lotter upp till 1,5 år. Vid preskribering fonderas oinlösta vinster i reg
leringsfonden 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 vin
ster efter godkända reklamationer, samt för att återföra medel till vinnare 
genom att till exempel öka vinsttätheten eller förstärka vissa vinstgrupper  
i samband med kampanjer.

Skatter
Moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol AB är 
frikallade från skattskyldighet för inkomst av näringsverksamhet och även i 
huvudsak inte heller skattskyldiga för mervärdesskatt. Dessa bolag är även 
undantagna från lotteriskatt. I underkoncernen Svenska Spels Förvaltnings 
AB är däremot samtliga bolag 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 balans
dagen. 

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 under
skottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 
att kunna utnyttjas.

Ersättningar till anställda
Anställda inom koncernen Svenska Spel erhåller ersättning i form av 
grundlön, förmåner samt tjänstepension. Rörliga ersättningar utgår till 
anställda för arbete under exempelvis obekväm arbetstid. Bonusbaserad 
ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument utgår ej.

Utöver lön finns förmåner som till viss del är beroende av vilken tjänst 
den anställde har i företaget. Samtliga anställda har rätt till lunchförmån 
samt viss ersättning för friskvård och sjukvård. Företagsledning och vissa 
säljare har även möjlighet att få tillgång till bil och drivmedelsförmån.

pensionsplaner
Anställda tjänstemän inom Svenska Spelkoncernen är anslutna till ITPpla
nen som administreras av Collectum. Förpliktelser avseende ersättningar 
från ITPplanen efter avslutad anställning klassificeras antingen som avgifts
bestämda eller förmånsbestämda. Enligt ett uttalande från Rådet för finan
siell rapportering UFR 3 ska pensionstryggande enligt ITPplanen klassifice

ras som en förmånsbestämd plan. Collectum som försäkrar ITPplanen har 
emellertid inte kunnat bistå Svenska Spel eller andra företag med tillräcklig 
information för att kunna fastställa företagens andel av planens totala till
gångar och skulder. Dessa kan enbart hänföras till de försäkrade förmåns
tagarna. Dessa förpliktelser redovisas därför enligt UFR 3 som en avgifts
bestämd pensionsplan.  

Svenska Spelkoncernens kollektivanställda medarbetare inom LOs 
avtalsområde är anslutna till den avgiftsbestämda pensionsplanen Avtals
pension SAFLO som administreras av Fora. 

Inom moderbolaget Svenska Spel finns även ett fåtal äldre pensionsåta
ganden till före detta medarbetare. Dessa åtaganden uppgår till oväsentliga 
belopp och tryggas dels genom avsättningar till pensionsskuld i bolaget, 
dels via Svenska Spels Pensionsstiftelse. Löpande pensionsutbetalningar 
avseende dessa åtaganden erläggs av AB Svenska Spel varefter gottskrivning 
årligen görs från Svenska Spels Pensionsstiftelse.

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 ”Redovis
ning för juridiska personer”. Detta innebär att moderbolaget i årsredovis
ningen för den juridiska personen ska tillämpa av EU godkänd IFRS stan
dard 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 tillgodoha
vanden 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 moderbola
gets och koncernens finansiella rapporter då utdelningen beslutats av 
moderbolagets aktieägare. Moderbolaget anteciperar utdelning från 
 dotterbolagen. Av bolagsordningen framgår att alla till utdelning tillgäng
liga vinstmedel skall disponeras som regeringen föreskriver.

forts. not 1
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rörelsesegment

 MSek

Spel & lotterier vegas Casino Cosmopol
Övrig verksamhet/ 

eliminering interna poster
koncernen  

Svenska Spel

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

resultaträkning

Nettospelintäkter 6 395 6 609 2 039 2 081 1 190 1 198 — 16 9 624 9 905

Provisioner –1 106 –1 150 –842 –859 — — — –12 –1 949 –2 020

Övriga intäkter 82 87 1 0 86 82 40 42 209 211

nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 5 370 5 547 1 198 1 223 1 277 1 280 40 47 7 885 8 096

Kostnader (inkl. aktiverat 
arbete) –1 816 –1 837 –387 –383 –805 –802 –82 –153 –3 090 –3 175

rörelseresultat 3 554 3 710 811 840 471 478 –42 –106 4 795 4 921

Balansräkning

Investeringar 5 2 100 138 15 44 65 109 184 291

Övriga tillgångar 781 897 221 215 849 836 5 452 5 760 7 302 7 708

Summa tillgångar 785 899 321 352 863 880 5 516 5 868 7 486 8 000

Av- och nedskrivningar 141 122 118 115 81 76 7 16 346 329

Skulder 2 233 2 516 — — 862 879 –375 –372 2 719 3 023

Summa skulder 2 233 2 516 — — 862 879 –375 –372 2 719 3 023

Not 3    Rapportering per segment

Föregående år bestod Svenska Spels organisation av de fyra affärsområ
dena Restaurangspel & Bingohallar, Kasino, Ombud samt Internet. Den 
nuvarande organisationen gäller från och med den 1 september 2010 och 
består av tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas samt Casino Cosmopol 
och två verksamhetsområden: Utveckling och Produktion. Den tidigare 
organisationen baserades på försäljningskanaler för respektive produkt. 
Koncernens indelning av segment, vilken motsvarar den nya organisatio
nens uppdelning av affärsområden, baseras på företagsledningens upp
följning av verksamheten utifrån Svenska Spels utbud av spelformer. 
 Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt den nya indel
ningen i 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 rörelsesegment.

Rörelsesegmentet Casino Cosmopol bedrivs i två legala bolag, medan 
de övriga rörelsesegmenten Spel & Lotterier och Vegas drivs i moder
bolaget AB Svenska Spel. 

Direkt hänförbara resultat och balansräkningsposter redovisas under 
respektive rörelsesegment, övriga poster har fördelats. Under övrig verk
samhet ingår verksamheter som bedrivs i koncernens övriga mindre 
 dotterbolag. 

Alla intäkter nedan och redovisade resultat är till sin helhet hänförliga till 
Sverige.

Konsolideringen är gjord enligt samma principer som för koncernen. 

Not 2    Intäkter per väsentligt intäktsslag

  koncern Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

Tjänsteförsäljning

   Nettospelintäkter 9 624 9 905  8 434 8 707

   Provisioner –1 949 –2 020 –1 949 –2 020

Varuförsäljning

   Intäkter från restaurangverksamhet 100 96 — 0

   Kostnad sålda varor –41 –43 — –1

Hyresintäkter

   Uthyrning av spelterminaler 49 50 49 50

Övrigt 101 108 79 95

Summa nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 7 885 8 096 6 614 6 831
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Not 4    Förvärv av rörelser

Svenska Spel förvärvade den 12 mars 2010 det nybildade bolaget, Playscan 
ABs samtliga aktier. Bolaget, som ska bedriva redan etablerad spelansvars
verksamhet, är ett dotterbolag till Svenska Spels Förvaltnings AB och drivs 
som ett operativt verksamt bolag med såväl interna som externa kunder. 

Bolagets balansomslutning uppgick vid förvärvstillfället till 1,1 miljoner 
kronor och avser till största delen utvecklingskostnader för PlayscanTM/
Spelkoll. Köpeskillingen uppgick totalt till 21,2 miljoner kronor, varav 100 
tusen kronor avser aktiekapital. Efter genomförd förvärvsanalys har reste
rande köpe skilling klassificerats enligt följande.

Goodwill
19,1 miljoner kronor avser framförallt framtida försäljningspotential och 
utgör därmed goodwill. Då nyttjandeperioden är obestämbar görs 
bedömning av återvinningsvärdet årligen.

Personalkostnad
Återstående del av köpeskillingen på 2,0 miljoner kronor avser en omsätt
ningsbaserad personalkostnad och utbetalas efter 2012 års bokslut.

Not 5   Anställda, personalkostnader och ersättningar

   2010    2009

Medelantalet anställda antal anställda varav män, % antal anställda varav män, %

Moderbolag 744 62 752 62

Övriga koncernbolag 1 021 51 996 51

Summa 1 764 56 1 748 56

   2010    2009

Styrelse, vd och koncernledning antal varav män antal varav män

Styrelse 11 6 11 6

VD 1 1 1 —

Koncernledning, exkl. VD  9 6 8 6
     

  koncern    Moderbolag

Sjukfrånvaro, % 2010 2009 2010 2009

Sjukfrånvaro 3,8 3,8 2,8 2,6

Sjukfrånvaro, kvinnor 5,0 5,0 4,4 4,2

Sjukfrånvaro, män 2,9 2,8 1,8 1,5

Sjukfrånvaro, 29 år och yngre 4,8 4,5 2,1 2,5

Sjukfrånvaro, 30–49 år 3,3 3,4 2,5 2,4

Sjukfrånvaro, 50 år och äldre 3,8 3,7 3,9 3,3

Sjukfrånvaro 1–14 dagar 2,3 2,0 1,2 1,2

Sjukfrånvaro 15–60 dagar 0,4 0,4 0,3 0,2

Sjukfrånvaro >60 dagar 1,1 1,3 1,2 1,2

Sjukfrånvaron beräknas som sjukfrånvarotimmar i relation till ordinarie arbetstid. 
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   2010    2009

löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader, TSek
Styrelse, vd och 
koncernledning

Övriga  
anställda

Styrelse, vd och 
koncernledning

Övriga  
anställda

Moderbolag

Löner och ersättningar 24 270 322 498 14 678 325 212

Sociala avgifter 9 135 110 753 5 636 112 351

Pensionskostnader 6 223 41 303 4 564 42 601

Summa 39 628 474 554 24 878 480 164

Övriga koncernbolag*

Löner och ersättningar 1 687 319 110 1 264 311 075

Sociala avgifter 649 88 992 486 87 911

Pensionskostnader 489 15 441 365 17 920

Summa 2 825 423 543 2 115 416 906

* Ingen särskild ersättning utgår för styrelseuppdrag i dotterbolag.

koncern

Löner och ersättningar 25 957 641 608 15 942 636 287

Sociala avgifter 9 784 199 745 6 122 200 262

Pensionskostnader 6 712 56 744 4 929 60 521

Summa 42 453 898 097 26 993 897 070

Styrelsearvode revisionsutskott ersättnings utskott Summa

arvoden och övriga ersättningar till styrelsen, TSek 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Margareta Winberg, styrelsens ordförande 250 250 — — 15 15 265 265

Hans Bergenheim, styrelseledamot fr.o.m. 20/4 2010 62 — 7 — — — 69 —

Stefan Borg, styrelseledamot 93 93 — — — — 93 93

Björn Fries, styrelseledamot 93 93 3 10 5 — 101 103

EvaBritt Gustafsson, styrelseledamot 93 93 10 10 — — 103 103

Lena Jönsson, styrelseledamot 93 93 — — 8 8 101 101

Lena Melinder, styrelseledamot 93 93 20 20 — — 113 113

Anders Andersson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant 7 16 — — — — 7 16

Martina Ravn, styrelseledamot arbetstagarrepresentant, fr.o.m. 15/4 2009 8 9 — — — — 8 9

Peter Cernvall, suppleant arbetstagarrepresentant, fr.o.m. 15/4 2009 8 8 — — — — 8 8

Roland Norbäck, suppleant arbetstagarrepresentant, fr.o.m. 15/4 2009 4 7 — — — — 4 7

Lars Otterbeck, styrelseledamot t.o.m. 20/4 2010 31 93 — — 3 8 34 101

Håkan Bergström, styrelseledamot arbetstagarrepresentant, 15/4–14/9 2009 — 8 — — — — — 8

Britta Höglund, suppleant arbetstagarrepresentant, t.o.m. 14/9 2009 — 13 — — — — — 13

Elin Mårtensson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant, t.o.m. 15/4 2009 — 8 — — — — — 8

Sabina Augustsson, suppleant arbetstagarrepresentant, t.o.m. 15/4 2009 — 5 — — — — — 5

Bertil Sandström, styrelseledamot arbetstagarrepresentant, t.o.m. 15/4 2009 — 4 — — — — — 4

Summa 835 886 40 40 31 31 906 957

forts. not 5

Ersättningar till styrelsen        
Till styrelsens ordförande och ledamöterna i styrelsen utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut. Detsamma gäller ordföranden och ledamöterna i 
revisionsutskott och ersättningsutskott. 

Arvode till styrelsens ordförande har under senare delen av 2008 och 
under hela 2009 utbetalats mot faktura till ordförandens egna bolag. Efter 
ställd fråga till och klarläggande från Skatteverket rörande arvoden till ord
föranden tillämpas från och med 2010 principen att arvodet är ett person
ligt arvode. I enlighet med Skatteverkets klarläggande har korrigering skett 
på analogt sätt av de arvoden som utbetalats till ord förandens egna bolag 
under 2008 och 2009.

Till arbetstagarrepresentanter i styrelsen och till suppleanter för dito har 
utgått ett arvode enligt styrelsebeslut till och med 2009. Från och med 
2010 utgår inget arvode till arbetstagarrepresentanter i styrelsen och till 
suppleanter för dito enligt styrelsens beslut.

Redovisade arvoden ovan avser moderbolaget AB Svenska Spel. Till  
styrelseledamöter i samtliga dotter och dotterdotterbolag utgår inget 
styrelse arvode, eftersom samtliga ledamöter är anställda i bolag inom 
Svenska Spelkoncernen. 

De förändringar som gjorts av ledamöter och arbetstagarrepresentanter 
i styrelsen framgår av ovanstående tabell/sammanställning. 
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lön Övriga förmåner Övrig ersättning
Summa lön och 

ersättningar
pensions- 
kostnader

lön och övriga ersättningar till ledande befattningshavare, TSek 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Anders Hägg, tf VD, koncernchef fr.o.m. 23/6 2010, (1/131/1 2009) 1 251 177 32 5 — — 1 283 182 1 518 71

Meta Persdotter, VD, koncernchef t.o.m. 22/6 2010 (fr.o.m. 1/2 2009) 2 643 2 271 71 49 3 600 — 6 314 2 320 859 724

Summa 3 894 2 448 103 54 3 600 — 7 597 2 502 2 377 795

Övriga ledande befattningshavare i företagsledningen

Marie Avander, chef affärsområde Vegas 1 267 1 214 76 57 — — 1 343 1 271 376 671

Anna Björklund, HRdirektör 1 329 1 300 62 65 — — 1 391 1 365 448 451

Anders Granvald, chef verksamhetsområde Utveckling 1 307 1 240 4 3 — — 1 311 1 243 413 375

Anders Hägg, ekonomidirektör t.o.m. 22/6 2010 677 1 370 32 62 — 709 1 432 347 582

Per Jaldung, chef affärsområde Casino Cosmopol1 1 214 1 189 66 75 — — 1 280 1 264 342 365

Marie Loob, ekonomidirektör fr.o.m. 1/9 2010 424 — 2 — — — 426 — 84 —

Jörgen Olofsson, chef verksamhetsområde Produktion  
fr.o.m. 1/1 2010 1 125 — 8 — — — 1 133 — 280 —

Bengt Palmgren, chefsjurist 1 486 1 425 63 62 — — 1 549 1 487 669 598

Håkan Sjöstrand, chef affärsområde Spel & Lotterier 1 380 1 305 86 102 — — 1 466 1 407 305 334

Johan Tisell, tf informationsdirektör fr.o.m. 15/3 2010 707 — 5 — — — 712 — 144 —

Thomas Agrell, marknadsdirektör, t.o.m. 10/6 2010 
(fr.o.m. 1/9 2009) 1 337 400 26 1 600 — 1 963 401 368 119

Mikael Franzén, chef affärsområde Internet, t.o.m. 26/10 2009 1 060 1 258 7 60 1 980 — 3 047 1 318 261 362

Andreas Jansson, kommunikationsdirektör, t.o.m. 30/10 2009 717 1 254 — 43 — — 717 1 297 151 277

Summa 14 031 11 955 436 530 2 580 — 17 047 12 485 4 189 4 134

Övriga ledande befattningshavare 

Peter Jannerö, tf marknadsdirektör fr.o.m. 14/6 2010  
t.o.m. 31/8 2010 275 — 1 — — — 276 — 60 —

AnnSofie Olsson, tf kommunikationsdirektör, t.o.m. 10/3 2010 325 — 1 — — — 326 — 83 —

AnnSofie Olsson, VD Playscan AB fr.o.m. 15/3 20102 407 — 1 — 960 — 408 — 147 —

Summa 1 008 — 3 — 960 — 1 011 — 289 —

1. Per Jaldung är anställd i Casino Cosmopol AB. I denna sammanställning redovisade belopp om lön, ersättningar med mera har erhållits från detta bolag.
2. AnnSofie Olsson är anställd i Playscan AB. I denna sammanställning redovisade belopp om lön, ersättningar med mera har erhållits från detta bolag.

forts. not 5

Ersättning till ledande befattningshavare
ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra
personer i företagets ledning och motsvaras av de personer som avses i  
8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551).  Kretsen omfattar verkställande
direktör och verksamhetsansvariga personer i bolaget som ingår i före
tagsledningen och chefer som inte ingår i företagsledningen men som  
är direkt underställda och rapporterar till den verkställande direktören.
Vilka som från tid till annan ingår i kretsen ”ledande befattningshavare”
fastställs av styrelsen.

ersättningar till ledande befattningshavare – riktlinjer, 
 beredningsprocess, beslut och uppföljning 
De riktlinjer som gäller för ersättningar till ledande befattningshavare har 
fastställts vid extra bolagsstämma den 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 anställningsvill
kor för verkställande direktören bereds av ersättningsutskottet och beslu

tas av styrelsen. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befatt
ningshavare fattas av verkställande direktören efter sedvanlig avstämning 
med bolagets ersättningsutskott. Resultatet av träffade överenskommelser 
redovisas i styrelsen. Innan beslut fattas om enskild ersättning, framtas 
som underlag för beslut 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 jämförbara företag i Sverige vad avser storlek, komplex
itet och omsättning.  

Ersättning till verkställande direktör och bolagets ledande befattnings
havare utgörs av fast grundlön, förmåner och pension. Svenska Spel kom
penserar inte ledande befattningshavare med rörlig eller bonusbaserad 
ersättning eller någon ersättning i form av finansiella instrument. 

Övriga ersättningar i tabellen till Meta Persdotter, Thomas Agrell och 
Mikael Franzén utgörs av avgångsvederlag. Övriga ersättningar till Ann
Sofie Olsson utgörs av konsultarvode under den tid VDposten upprätt
hölls på konsultbasis.

Förändringar i kretsen företagsledning och övriga ledande 
 befattningshavare
Bolagets VD Meta Persdotter entledigades från sitt uppdrag som koncern
chef och VD för AB Svenska Spel den 22 juni 2010.  Meta Persdotter hade 
en uppsägningstid om 6 månader och under denna uppsägningstid 
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ut betalades lön och övriga ersättningar. Från och med den 23 december 
2010 och under ytterligare 18 månader utbetalas ett avgångsvederlag om 
200 tusen kronor per månad. Avgångsvederlaget är inte semesterlöne 
eller pensionsgrundande. Annan inkomst som Persdotter erhåller under 
uppsägningstiden eller under den tid då avgångsvederlaget utbetalas 
kommer att avräknas fullt ut.

Anders Hägg utsågs den 23 juni 2010 till tf VD och koncernchef för AB 
Svenska Spel. Anställningsavtalet gäller fram till dess ny VD har rekryterats, 
dock längst till och med den 31 december 2011. För det fall ny VD tillträder 
före den 31 december 2011 kan Anders Hägg komma att arbetsbefrias. 
Vidare gäller i det fall anställningen upphör att Anders Hägg äger rätt att 
uppbära lön och andra anställningsförmåner fram till och med den 31 
december 2011. Utöver fast månadslön från anställningen som ekonomi
direktör får Anders Hägg i egenskap av tillförordnad VD ett lönetillägg om 
80 tusen kronor per månad samt en extra pensionspremie för lönetillägget 
om 24 tusen kronor per månad. Hägg har pension enligt ITPplanen (alter
nativ ITP med frilagd premie) med pensionsålder om 65 år. Anders Hägg 
har vidare från och med den 1 januari 2012 rätt till avgångspension med 
en pensionsnivå på motsvarande 67 % av då gällande aktuell månadslön 
exklusive tillägg vid tidpunkten för pensionsavgången fram till dess han 
fyller 65 år. Avgångspensionen tryggas genom skuldföring i bolaget. När 
Anders Häggs anställning upphör 31 december 2011 upphör bolagets 
premieinbetalningar till tjänstepension.

Jörgen Olofsson tillträdde som ny chef för verksamhetsområde Produk
tion den 1 januari 2010 och uppbär fast månadslön. Inga rörliga ersätt
ningar utgår. Pension utgår enligt ITPplanen (alternativ ITP enligt Svenska 
Spels premietrappa) med pensionsålder om 65 år. En ömsesidig uppsäg
ningstid om 6 månader gäller. 

Andreas Jansson lämnade den 30 oktober 2009 företagsledningen och 
sin roll som kommunikationsdirektör. Janssons anställning i bolaget upp
hörde därefter den 30 juni 2010. Under uppsägningstiden stod Jansson till 
företagsledningens förfogande.

AnnSofie Olsson lämnade sin roll som tf informationsdirektör den  
10 mars 2010. Olsson erhöll utöver fast månadslön ett fast lönetillägg om  
3 tusen kronor per månad. Inga övriga ersättningar.  

Johan Tisell tillträdde som tf informationsdirektör den 15 mars 2010 och 
uppbär utöver fast månadslön ett lönetillägg om 18 tusen kronor per 
månad. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt ITPplanen 
med en pensionsålder om 65 år.  

Thomas Agrell, före detta marknadsdirektör lämnade den 10 juni 2010 
företagsledningen och sin roll som marknadsdirektör. Agrells anställning  
i bolaget upphörde därefter den 10 december 2010. Efter avslutsdagen 
utbetalas ett avgångsvederlag om 100 tusen kronor per månad under 6 
månader. Avgångsvederlaget är inte semesterlöne eller pensionsgrun
dande. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och avräknas fullt ut vid 
annan inkomst. 

Peter Jannerö tillträdde som tf marknadsdirektör den 14 juni 2010 och 
uppbar utöver fast månadslön ett lönetillägg om 15 tusen kronor per 
månad. Inga rörliga ersättningar har utgått. Pension utgår enligt ITPpla
nen med en pensionsålder om 65 år. Jannerös uppdrag som tf marknads
direktör upphörde den 31 augusti 2010. 

Tidigare chef för affärsområde Ombud, Håkan Sjöstrand, utsågs till chef 
för affärsområde Spel & Lotterier den 1 september 2010 och uppbär fast 
månadslön. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt ITPplanen 
(alternativ ITP med frilagd premie) med en  pensionsålder om 65 år. En 
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gäller. 

Marie Loob tillträdde som ekonomidirektör den 1 september 2010 och 
uppbär fast månadslön. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt 
ITPplanen (alternativ ITP enligt Svenska Spels premietrappa) med pen
sionsålder om 65 år. En ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gäller.  

Tidigare chefen för affärsområde Internet, Mikael Franzén, lämnade den 
26 oktober 2009 företagsledningen och sin roll som affärsområdeschef. 
Franzéns anställning i bolaget upphörde därefter den 31 augusti 2010. 
Efter avslutsdagen utbetalas avgångsvederlag om 110 tusen kronor per 
månad under 18 månader. Avgångsvederlaget är inte semesterlöne eller 
pensionsgrundande. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och avräk
nas fullt ut vid annan inkomst. 

Ersättning och villkor för ledande befattningshavare  
i företagsledningen
verkställande direktör
Anders Hägg har i sin roll som tf koncernchef tillika tf VD för AB Svenska 
Spel, under 2010 uppburit lön och förmåner om 1 283 tusen kronor. Ordi
narie pensionskostnader i enlighet med ITPplanen (alternativ ITP med fri
lagd premie) har för Anders Hägg under 2010 uppgått till 375 tusen kronor. 
Som tf VD har Hägg rätt till extra pensionspremie som under 2010 uppgått 
till totalt 159 tusen kronor. Hägg har rätt till avgångspension från den 1 
januari 2012 till 65 års ålder. Under 2010 har bolaget reserverat 984 tusen 
kronor för utfästelsen.

Bolagets tidigare koncernchef och VD Meta Persdotter har under 2010 
uppburit lön och förmåner om 2 714 tusen kronor. Persdotters avgångs
vederlag som kommer att utbetalas från den 22 december 2010 och 18 
månader framåt har under 2010 reserverats till ett värde om 3 600 tusen 
kronor. Persdotters pensionspremier har under 2010 uppgått till 859 tusen 
kronor.

ersättning och villkor för övriga ledande befattningshavare   
i företagsledningen 
För övriga ledande befattningshavare i företagsledningen utgår pension
enligt ITPplanen med pensionsålder 65 år. För fyra personer i företagsled
ningen utgår pension enligt Svenska Spels premietrappa för alternativ ITP.
För två personer i företagsledningen utgår pension enligt alternativ ITP
med frilagd premie. För två personer i företagsledningen utgår pension
enligt ITPplanen (ITP2). Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägnings
tid om 6 månader. I det fall uppsägningen sker från bolagets sida utgår
avgångsvederlag inom intervallet 0–18 månader motsvarande den då gäl
lande månadslönen med full avräkning. Avgångsvederlag är inte semester
löne eller pensionsgrundande.

ersättning och villkor för övriga ledande befattningshavare
För övriga ledande befattningshavare utgår ersättning i form av fast grund
lön, förmåner samt kollektivavtalad tjänstepension enligt ITPplanen (ITP2) 
med pensionsålder om 65 år. En ömsesidig uppsägningstid om 6 månader 
gäller. I det fall uppsägningen sker från bolagets sida utgår avgångsveder
lag om 6 månadslöner. Avgångsvederlaget är inte semesterlöne eller pen
sionsgrundande och utbetalas månadsvis.
 
ersättningar till övriga anställda  
Anställda inom koncernen AB Svenska Spel erhåller ersättning i form av 
fast grundlön, förmåner samt kollektivavtalad tjänstepension. Rörliga 
ersättningar utgår till anställda för arbete under till exempel obekväm 
arbetstid. Bonusbaserad ersättning eller ersättning i form av finansiella 
instrument utgår ej. 
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Not 7   Finansiella intäkter och kostnader

   koncern    Moderbolag

Finansiella intäkter, MSek 2010 2009 2010 2009

Ränteintäkter 11 14 15 19

Kursvinster 39 38 39 38

Nettovärdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver 35 77 35 77

Övriga finansiella intäkter 2 9 2 9

Summa 86 137 90 143

   koncern    Moderbolag

Finansiella kostnader, MSek 2010 2009 2010 2009

Räntekostnader –0 –1 –0 –1

Kursförluster –43 –34 –43 –34

Värdeförändringar skulder, Triss Månadsklöver –69 –46 –69 –46

Summa –113 –81 –113 –81

   koncern    Moderbolag

Betalda och erhållna räntor i den löpande verksamheten, MSek 2010 2009 2010 2009

Betald ränta –0 –1 –0 –1

Erhållen ränta 11 14 15 19

I moderbolagets ränteintäkter ingår koncerninterna intäkter med 6,5 miljoner kronor (8,9).

Not 6   ersättning till revisorer

   koncern    Moderbolag

revisionsarvoden, TSek 2010 2009 2008 2010 2009 2008

revisionsuppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 1 690 1 721 1 718 1 007 1 007 1 007

Riksrevisionen 281 315 315 281 315 293

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 205 457 961 205 456 933

Deloitte AB 364 244 — 364 244 —

Skatterådgivning

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 388 256 — — 256 —

Övriga tjänster

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 1 478 — — 1 432 — —

Deloitte AB — 199 — — 199 —

Summa 4 405 3 191 2 994 3 289 2 477 2 233

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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Aktiverade utvecklingsprojekt
Immateriella tillgångar innefattar främst aktiverade utvecklingsutgifter, där 
nedanstående utgör de största enheterna.

geM
GEM är en spelplattform för affärsområdet Spel & Lotterier. Bokfört värde 
för GEM uppgår till 136,1 miljoner kronor (162,7). Avskrivningstiden är 
bedömd till 10 år och investeringen är helt avskriven år 2016. Avskrivnings
tiden 10 år tillämpas då ITplattformar 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 Vegas kallad ES. Det 
bokförda värdet är 0 miljoner kronor (0). Avskrivningstiden är bedömd till  

5 år och investeringen är helt avskriven under 2009. En ny spelplattform 
som skall ersätta ES är under utveckling, vilken kommer att hyras från  
leverantören. 

onlineprodukter
Under 2009 har Svenska Spel tagit fram en ny tjänst som möjliggör prenu
meration på produkten Lotto. Tjänsten finns tillgänglig från och med den  
1 januari 2010 och bokfört värde vid årsskiftet uppgår till 5,1 miljoner kronor 
(7,7). 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 vecko
budget. Bokfört värde på tillgången uppgår till 5,7 miljoner kronor (14,0). 
Avskrivningstiden för tillgången är bedömd till 3 år och helt avskriven år 2011.

Not 8   Skatter 

   koncern    Moderbolag

redovisade i resultaträkningen, MSek 2010 2009 2010 2009

aktuell skattekostnad (–) / skatteintäkt

Periodens skattekostnad — — — —

Justering av skatt hänförlig till tidigare år –1 — — —

Uppskjuten skattekostnad (–) / skatteintäkt

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –1 0 — —

Totalt redovisad skattekostnad –2 0 — —

I Svenska Spelkoncernen finns skattemässiga underskottsavdrag om 167 miljoner kronor (174). 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, MSek

aktiverade 
utvecklings-

projekt Övrigt
pågående  

projekt
Totalt  

moderbolag goodwill licenser Övrigt Totalt koncern

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20090101 447 19 25 491 — 18 — 509

Förvärv — — 35 35 — — — 35

Omföringar — — — — — — — —

Utgående balans 2009-12-31 447 19 60 526 — 18 — 544

Ingående balans 20100101 447 19 60 526 — 18 — 544

Förvärv 5 — 4 9 19 — 1 29

Omföringar 46 — –46 0 — 1 — 1

Avyttring –51 –19 — –70 — — — –70

Utgående balans 2010-12-31 448 — 18 465 19 19 1 504

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 20090101 –228 –17 — –245 — –5  — –249

Årets avskrivningar –43 –2 — –45 — –4 — –49

Årets nedskrivningar — — — — — — — —

Utgående balans 2009-12-31 –271 –19 — –289 — –8 — –297

Ingående balans 20100101 –271 –19 — –289 — –8 — –297

Årets avskrivningar –45 — — –45 — –4 — –49

Årets nedskrivningar — — — — — — — —

Avyttring 51 19 — 70 — — — 70

Utgående balans 2010-12-31 –264 — — –264 — –12 — –276

redovisat värde 2009-12-31 177 0 60 237 — 10 — 247

redovisat värde 2010-12-31 183 — 18 201 19 7 1 228
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datawarehouse
Ett nytt datawarehouse har skapats och tagits i bruk under 2010. Bokfört 
värde uppgår till 36,2 miljoner kronor (38,4) och har en bedömd avskriv
ningstid på 3 år.

Utgifter för kostnadsförda utvecklingsprojekt
Det totala beloppet av utgifter för utvecklingsprojekt som kostnadsförts 
under året uppgår till 70 miljoner kronor (47) och avser såväl moder
bolaget som koncernen.

Övrigt
Övriga immateriella tillgångar avser rörelseförvärv för de sju bingohallar 
Svenska Spel förvärvade under 2007. Förvärvet skrevs ned till fullo under 
2009 och har avyttrats under 2010.

Pågående projekt
14,1 miljoner kronor avser nytt centralsystem till Vegas och 4,1 miljoner 
kronor avser utvecklingsprojekt för att införa elektroniskt värdebevis.

Goodwill
Den 12 mars 2010 förvärvade Svenska Spelkoncernen aktierna i bolaget 
Playscan AB, vars verksamhet består i att utveckla, underhålla och sälja 
spelansvarsverktyget PlayscanTM/Spelkoll. Total köpeskilling av förvärvet 
uppgick till 21,2 miljoner kronor. Utifrån genomförd förvärvsanalys har  
19,1 miljoner kronor klassificerats som goodwill. Då nyttjandeperioden  
är obestämbar görs bedömning av återvinningsvärdet årligen. 

Licenser
Balansförda licenser avser systemlicenser för Casino Cosmopol. Bokfört värde 
uppgår till 7,0 miljoner kronor (9,7) och avskrivningstiden är bedömd till 5 år.

forts. not 9

Not 10   Materiella anläggningstillgångar

koncern, MSek
Byggnader  

och mark

om- och 
 tillbyggnad  

egen fastighet

om-  och 
 tillbyggnad 

annans fastighet
pågående 

 nyanläggning
inventarier  

och datorer Totalt

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20090101 244 210 299 13 1 797 2 564

Anskaffningar — 0 0 13 268 281

Omföringar — 17 2 –19 — 0

Avyttringar — — –37 — –334 –371

Utgående balans 2009-12-31 244 227 264 8 1 730 2 474

Ingående balans 20100101 244 227 264 8 1 730 2 474

Anskaffningar — 4 2 — 169 174

Omföringar — — 8 –8 –1 –1

Avyttringar — — –1 — –192 –193

Utgående balans 2010-12-31 244 231 273 0 1 706 2 455

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans avskrivningar 20090101 –23 –37 –69 — –1 148 –1 277

Årets avskrivningar –2 –9 –14 — –256 –281

Avyttringar — — 10 — 276 286

Utgående balans 2009-12-31 –26 –46 –73 — –1 128 –1 272

Ingående balans nedskrivningar 20090101 — — –71 — –22 –93

Årets nedskrivningar — — — — — —

Avyttringar — — 3 — 15 18

Utgående balans 2009-12-31 — — –68 — –7 –75

Ingående balans avskrivningar 20100101 –26 –46 –73 — –1 128 –1 272

Årets avskrivningar –2 –9 –12 — –274 –298

Avyttringar — — 0 — 185 186

Utgående balans 2010-12-31 –28 –55 –85 — –1 217 –1 384

Ingående balans nedskrivningar 20100101 — — –68 — –7 –75

Årets nedskrivningar — — — — — —

Avyttringar — — 0 — 0 0

Utgående balans 2010-12-31 — — –68 — –6 –74

redovisat värde 2009-12-31 218 182 123 8 595 1 126

redovisat värde 2010-12-31 216 176 120 0 484 996

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden byggnader 302

Taxeringsvärden mark 117
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Moderbolag, MSek
Byggnader  

och mark

om- och  
tillbyggnad  

egen fastighet

om- och  
tillbyggnad 

annans fastighet
pågående  

nyanläggning
inventarier  

och datorer Totalt

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20090101 36 29 6 13 1 400 1 485

Anskaffningar — 0 0 3 234 236

Omklassificeringar — 16 — –16 — 0

Avyttringar — — — — –319 –319

Utgående balans 2009-12-31 36 45 6 0 1 314 1 402

Ingående balans 20100101 36 45 6 — 1 314 1 402

Anskaffningar — 0 0 — 155 156

Omklassificeringar — — — — — 0

Avyttringar — — — — –178 –178

Utgående balans 2010-12-31 36 46 6 — 1 292 1 380

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 20090101 –13 –16 –1 — –920 –949

Årets avskrivningar –1 –4 –1 — –193 –199

Avyttringar — — — — 263 263

Utgående balans 2009-12-31 –13 –20 –2 — –850 –885

Ingående balans 20090101 — — — — –15 –15

Årets nedskrivningar — — — — — 0

Avyttringar — — — — 15 15

Utgående balans 2009-12-31 — — — — 0 0

Ingående balans 20100101 –13 –20 –2 — –850 –885

Årets avskrivningar –1 –5 –1 — –208 –214

Avyttringar — — — — 172 172

Utgående balans 2010-12-31 –14 –24 –3 — –886 –927

Ingående balans 20100101 — — — — — 0

Årets nedskrivningar — — — — — 0

Avyttringar — — — — — 0

Utgående balans 2010-12-31 — — — — — 0

redovisat värde 2009-12-31 23 25 4 — 464 517

redovisat värde 2010-12-31 22 21 3 — 406 453

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden byggnader 26

Taxeringsvärden mark 6

forts. not 10
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Not 11   Finansiell riskhantering

Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: Valuta
risk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande risk
hanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten i de finansiella markna
derna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat. 

Riskhanteringen sköts av en central ekonomiavdelning i samarbete med 
en säkerhetsavdelning enligt policyer fastställda av styrelsen. Avdelning
arna utvärderar och säkrar finansiella och andra risker i samarbete med 
koncernens operativa enheter. Styrelsen upprättar skriftliga policyer såväl 
för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden. 

valutarisk
Koncernen är enbart verksam i Sverige men utsätts för valutarisker som upp
står från valutaexponeringar hänförliga till inköp, av specialiserad utrustning 
och tryckning av lotter, samt försäljning av licenser för spelansvarsverktyget 
PlayscanTM/Spelkoll. Exponering finns mot EUR, USD respektive CHF och 
GBP. Valutarisken uppstår enbart genom framtida affärstransaktioner då kon
cernen 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 investe
ringar 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 2010 2009

EUR 132,3 179,1

USD 8,8 5,6

CHF 1,0 1,3

GBP 1,5 2,8

Summa 143,6 188,8

Eftersom så gott som alla koncernens inkomster och utgifter utgörs av 
betalningar i svenska kronor och den valutarisk som är hänförlig till fram
tida 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 place
ringar i realränteobligationer och placeringar av överlikviditet. Realränte
obligationer 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 
nuvärdesberäkning av framtida vinstutbetalningar vid aktuell räntenivå på 
den svenska realräntemarknaden. Inbetalningen anpassas så att den täcker 
framtida utbetalningar till vinnaren. Skulden till vinnaren justeras årligen 
med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Vid hanteringen av ränte
risken för realränteobligationerna ingår det i förvaltarens uppdrag att 
säkerställa att räntekänsligheten för placeringarna i tillgången, realränte
obligationerna, är densamma som för skulden till vinnarna, samt att ränte
känsligheten i portföljen av realränteobligationer är så lika skuldens ränte
känslighet 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 instru
ment 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 uteslu
tande utgörs av kontanttransaktioner är kreditrisken i koncernens verksam
het begränsad. Exponering för kreditrisk finns för redovisningsmedel som 
löpande genereras hos ombud, föreningar och restauranger som på upp
dragsbasis säljer koncernens utbud. 

Med kreditrisk avses risken för att dessa samarbetspartners inte kan 
uppfylla sina ekonomiska åtaganden. Dessa risker hanteras enligt koncer
nens kreditriktlinje där rutinerna för hantering av ekonomiska flöden, 
kredit bedömningar och säkerheter med mera är fastställda. 

Rutinerna för godkännande av spelombud och restauranger är utarbe
tade i detalj och bygger på för ombuden uppsatta krav och riskbedöm
ningar. Redovisningsmedel inhämtas veckovis med autogiro. För ombud 
som inte betalar tidsenligt vidtas åtgärder, för att säkra betalningsflöden, 
genom att begära in säkerheter under ombudskapets gång samt ålägga 
ombudet med kort betaltid.  

likviditetsrisk
Likviditetsrisken definieras som risken för att koncernen inte skall ha tillgång 
till likvida medel för att tidsenligt kunna betala förutsedda och oförutsedda 
åtaganden eller att finansiering bara kan erhållas till avsevärd kostnad. 
 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 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. Denna risk bedöms som försumbar med hän
syn till att majoriteten av alla spel och alla lotterier bygger på en omfördel
ning av medel mellan deltagarna. Eftersom insatser inte får ske på kredit så 
består de medel som skall fördelas mellan deltagarna av kontanter, vid tid
punkten för spelets eller lotteriets stängning. För lotteriet Triss Månadsklöver 
utbetalas vinsterna i upp till 25 år, utom vid vissa kampanjtillfällen som kan 
medföra att vinster utbetalas i upp till 50 år. Detta lotteri administreras av 
extern part och baseras på att det för varje vinst inbetalas medel till förval
taren som täcker alla framtida betalningar av vinster till vinnaren.
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Finansiella skulder, koncern 

MSek, 31 dec 2009

Finansiella skulder 
 värderade till  

verkligt värde via 
resultat räkningen

andra  
finansiella  skulder

Summa  
verkligt värde

Leverantörsskulder och övriga skulder — 580 580

Obetalda vinster Månadsklöver 1 371 — 1 371

Övriga kort och långfristiga ej räntebärande skulder — 1 072 1 072

Summa 3 023
   

MSek, 31 dec 2010

Finansiella skulder 
 värderade till  

verkligt värde via 
resultat räkningen

andra  
finansiella  skulder

Summa  
verkligt värde

Leverantörsskulder och övriga skulder — 568 568

Obetalda vinster Månadsklöver 1 437 — 1 437

Övriga kort och långfristiga ej räntebärande skulder — 714 714

Summa 2 719
   

Not 12   Finansiella instrument

I tabellen nedan visas uppdelningen av finansiella instrument utifrån föl
jande kategorier enligt IFRS 7: Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen, investeringar som hålls till förfall, lånefordringar 
och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. Verkligt värde 
överensstämmer med redovisat värde.

Svenska Spel värderar sina realränteobligationer till verkligt värde.  
I enlighet med IFRS 7 har dessa kategoriserats i värdehierarki 2 eftersom  
de värderas baserat på marknadsdata.

Värdepappersinnehav Triss Månadsklöver
Totalt värdepappersinnehav avseende Triss Månadsklöver uppgår till 1 546 
miljoner kronor (1 485), varav 1 525 miljoner kronor (1 384) är långfristig del 
och 21 miljoner kronor (101) kortfristig. Koncernens kortfristiga del ingår i 

likvida medel, se not 15. Förvärv och försäljning, netto, av Månadsklöver 
uppgår till 302 miljoner kronor (–3) och värdeförändringen är 62 miljoner 
kronor (53).

Finansiella tillgångar, koncern  

MSek, 31 dec 2009

Finansiella tillgångar 
värderade till 

 verkligt värde via 
resultaträkningen

investeringar som 
hålls till förfall

låneford - 
ringar och 

 kundfordringar

Finansiella 
 tillgångar som  

kan säljas
Summa  

verkligt värde

Realränteobligationer 2 304 — — — 2 304

Placeringar i nollkupongobligationer och företagscertifikat 118 — — 118

Kundfordringar och övriga fordringar — — 454 — 454

Avräkning Riksgälden — — 1 300 — 1 300

Likvida medel 2 451 — — — 2 451

Summa 6 627
     

MSek, 31 dec 2010

Finansiella tillgångar 
värderade till 

 verkligt värde via 
resultaträkningen

investeringar som 
hålls till förfall

låneford - 
ringar och 

 kundfordringar

Finansiella 
 tillgångar som  

kan säljas
Summa  

verkligt värde

Realränteobligationer 1 546 — — — 1 546

Placeringar i nollkupongobligationer och företagscertifikat — 86 — — 86

Kundfordringar och övriga fordringar — — 464 — 464

Avräkning Riksgälden — — 1 200 — 1 200

Likvida medel 2 966 — — — 2 966

Summa 6 262
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forts. not 12

ränterisk  
instrument (värderingsprincip) nominellt värde Förfallodatum kupongränta, %

realränteobligationer

Svenska statens realränteobligationer

1570 20 20110615 6,00

3106 204 20120401 1,00

3001 128 20140401 0,00

3105 320 20151201 3,50

3107 8 20170601 0,5

3102 324 20201201 4,00

3104 119 20281201 3,50
   

ränterisk  
instrument (värderingsprincip) nominellt värde MSek Förfallodatum effektiv ränta, %

placeringar i nollkupongobligationer och företagscertifikat

Inom 90 räntedagar — — Rörlig (Stibor 3 mån)

Inom 91–360 räntedagar 86
20110414,  

20111121 Rörlig (Stibor 3 mån)

Summa 86

likvida medel 2 966 0,53
   

ränterisk  
instrument (värderingsprincip) nominellt värde MSek

 nuvärdeviktad  
real diskon terings-

ränta, %

vinstfond för lotteriet Triss Månadsklöver

Förfallotid 0–1 år 149 –0,036

Förfallotid 1–5 år 532 0,107

Förfallotid >5 år 858 0,618

Summa 1 539

Not 13   Kundfordringar och övriga fordringar

   koncern    Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

kundfordringar

Fordringar på spel och lottombud 293 269 293 269

Fordringar på restauranger 27 43 27 43

Övriga kundfordringar 15 21 7 15

Summa kundfordringar 334 332 327 326

Övriga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 14 14 6 6

Summa övriga fordringar 14 14 6 6

Summa kundfordringar och övriga fordringar 348 346 333 333

Samtliga kundfordringar förfaller inom 30 dagar. Osäkra kundfordringar uppgår till ett belopp av 0,7 miljoner kronor (2,8), kostnader för kundförluster uppgår 
till 1,0 miljoner kronor (2,8).
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Koncern
aktiekapital
Per den 31 december 2010 omfattade det registrerade aktiekapitalet 2 000 
stamaktier till ett kvotvärde av 100 kronor per aktie. Innehavare av stam
aktier 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 16   eget kapital

Not 17   Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie för 2010 baseras på årets resultat hänför
ligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 4 766 miljoner kronor 
(4 977) dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier. Resultat 

per aktie uppgår för 2010 till 2 383 tusen kronor (2 488). Antalet utestå
ende aktier under året har varit oförändrat. Inga egetkapitalinstrument har 
utfärdats som kan föranleda utspädning av det egna kapitalet.

Svenska Spels obetalda vinster består av kort och långfristiga vinster enligt 
fastställd vinstplan. Vinster som förfaller inom ett 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 enligt ordinare vinstplan, vid 
vissa kampanjtillfällen kan vinster betalas ut i upp till 50 år. Tia Kalas är ned
lagd under året, dock finns utbetalningar till vinnare kvar i upp till 10 år.

Not 18   obetalda vinster

   koncern    Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

kortfristiga skulder

Obetalda vinster traditionella spel och lotterier 245 320 245 320

Obetalda vinster Triss Månadsklöver <1år 149 138 149 138

Summa 395 458 395 458

långfristiga skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver 1–5 år 526 499 526 499

Obetalda vinster Triss Månadsklöver >5 år 762 733 762 733

Obetalda vinster Tia Kalas 1–5 år 5 2 5 2

Summa 1 293 1 234 1 293 1 234

Not 14   Förutbetalda kostnader 

   koncern    Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

Förutbetalda ombudsprovisioner 13 11 13 11

Övriga interimsfordringar 103 97 74 73

Summa 116 108 87 84

Not 15   Likvida medel

   koncern   Moderbolag

likvida medel, MSek 2010 2009 2010 2009

Likvida medel/Kassa och bank 2 966 2 451 1 832 2 294

  varav redovisningsmedel spelkonto internet 93 123 93 123

  varav redovisningsmedel deponerade panter ombud 12 15 12 15

  varav kortfristiga placeringar som förfaller inom 3 månader* 1 046 28 — —

*Redovisas i moderbolaget som kortfristiga placeringar. 
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Förlagslånet består av medel som tillskjutits av ägaren i anslutning till upp
förandet av bolagets fastighet i Visby. Det är ej angivet när skulden skall 
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 avsätt
ningar för pensioner.

avsättning till pensioner 
Avsättning till pensioner är i moderbolaget beräknad enligt bestämmel
serna i Tryggandelagen och redovisas i balansräkningen som en långfristig 
skuld. 

Stora delar av den, via Collectum, försäkrade ITPplanen förvaltas 
genom Alecta. Alectas konsolideringsgrad var per den 31 december 2010 
146 procent (141). 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. 2010 års kostnader för koncernens pen
sionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 38,5 miljoner kronor 
(39,5).

Det pensionsåtagande som Svenska Spel har via Svenska Spels 
Pensions stiftelse täcks inte till fullo av de medel som Stiftelsen har till sitt 
förfogande. Skillnaden redovisas i balansräkningen som en långfristig 
skuld.

Not 19   Övriga långfristiga skulder

   koncern    Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

Avsatt till pensioner 12 13 12 12

Förlagslån 15 15 15 15

Ombudspanter 12 15 12 15

Övriga långfristiga skulder 1 — — —

Summa 40 43 39 42

Not 20   Leverantörsskulder och andra skulder

   koncern    Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

Leverantörsskulder 276 291 225 219

Övriga skulder 209 210 184 169

Personalrelaterade kostnader 83 80 — —

Summa 568 580 409 388

För moderbolaget redovisas upplupna kostnader i not 23.

   koncern    Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

regleringsfonder 

Ingående avsättning 160 101 160 101

Årets förändring –35 59 –35 59

Utgående avsättning 125 160 125 160

Fonderade vinster

Ingående avsättning 415 192 381 157

Årets förändring –272 223 –286 225

Utgående avsättning 143 415 95 381

Not 21   Regleringsfonder och fonderade vinster

Till regleringsfonder för spel och lotter förs preskriberade (oinlösta) vinster 
samt öresavkortningar. Uttag ur regleringsfonden används till utbetal
ningar av preskriberade vinster (reklamation), återföring till vinnande del
tagare i de olika spelen och till att öka vinsttätheten i lotterier. 

Fonderade vinster utgörs av aktuella vinster per produkt och omgång.
Gällande spel avsätts vinstmedel till fonden efter avgjord spelomgång,  
gällande lotter avsätts vinstmedel vid aktivering.
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Not 24   Leasing

Operationella leasingavtal  
– koncernen/moderbolaget som leasetagare
De hyresavtal som koncernen Svenska Spel ingått är uteslutande av opera
tionell karaktär. Avtalen avser huvudsakligen hyra av kontors, kasino och 
bingolokaler. Koncernens hyreskostnader uppgår till 68,4 miljoner kronor 

(76,2). Moderbolagets hyreskostnader för 2010 uppgår till 42,1 miljoner 
kronor (49,9).

   koncern    Moderbolag

operationella leasingavtal - koncernen/moderbolaget som leasetagare, MSek 2010 2009 2010 2009

Inom 1 år 60 59 33 32

Inom 1–5 år 239 234 130 126

Över 5 år 306 361 68 98

Summa 606 654 231 256

Hyresavtalet för kasinot i Sundsvall löper på 30 år, medan hyresavtalen för 
kasinona i Göteborg och Malmö löper på 20 år. Avtalen innehåller index
klausuler om årlig uppräkning av utgående hyror. Moderbolagets hyres
kostnader avser hyra av kontorslokaler i Sundbyberg. Hyresavtalet löper  på 
10 år. 

Not 22   Förfallostruktur för skulder

Förfallotidpunkter, MSek obetalda vinster leverantörsskulder regleringsfonder Fonderade vinster

Övriga  
långfristiga 

skulder Totalt

Inom 1 år 395 568 125 143 — 1 231

Inom 1–5 år 526 — — — 25 551

Över 5 år 767 — — — 15 782

Summa 1 688 568 125 143 40 2 564

realränteobligationer
Förfallotidpunkter

Inom 1 år 20

Inom 1–5 år 652

Över 5 år 451

Not 23   Förutbetalda intäkter 

   koncern    Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

Förutbetalda insatser flerveckorsspel 156 133 156 133

Övriga poster — — 14 30

Personalrelaterade kostnader — — 47 43

Summa 156 133 216 206
    
Koncernens kostnader för löner, sociala avgifter samt förändring av semesterlöneskuld med mera redovisas som övriga skulder, se not 20. 
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   koncern    Moderbolag

operationella leasingavtal - koncernen/moderbolaget som leasegivare, MSek 2010 2009 2010 2009

Inom 1 år 49 50 49 50

Inom 1–5 år 197 200 197 200

Summa 247 250 247 250

   koncern    Moderbolag

Uthyrda spel- och lotterminaler, MSek 2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärden 146 146 146 146

Årets inköp — — — —

Årets avyttringar — — — —

Utgående anskaffningsvärden 146 146 146 146

Ingående avskrivningar –108 –79 –108 –79

Årets avskrivning –29 –29 –29 –29

Årets avyttringar — — — —

Utgående avskrivningar –137 –108 –137 –108

Bokfört värde 9 38 9 38

Not 25   eventualförbindelser/ansvarsförbindelser och ställda säkerheter samt framtida åtaganden

koncern Moderbolag

eventualförpliktelse/ansvarsförbindelse, MSek 2010 2009 2010 2009

Garantibelopp vid rörelseförvärv 4 — — —

Summa 4 — — —

koncern Moderbolag

Ställda säkerheter, MSek 2010 2009 2010 2009

Kreditgarantier 2 12 1 11

Summa 2 12 1 11

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

koncern Moderbolag

Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt

Inom 1 år 685 636 637 596

Efter 1 år, men inom 5 år 474 786 354 668

Efter 5 år 303 339 83 100

Summa 1 462 1 761 1 075           1 364

Övriga kontraktsbundna åtaganden avser hyresavtal, sponsringsavtal samt övriga stora avtal med samarbetspartners.

forts. not 24

Operationella leasingavtal  
– koncernen/moderbolaget som leasegivare
Dessa avtal avser uthyrning av spel och lotterminaler till ombud.

Efter 5 år bedöms den årliga intäkten från operationella leasingavtal hän
förligt till uthyrning av terminaler till spel och lottombud uppgå till cirka  
50 miljoner kronor per år. 
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Not 26   närstående

Koncernbolag
Prissättning internt sker enligt den grundläggande principen att priserna 
ska sättas som om transaktionerna sker mellan två oberoende företag. 
Moderbolaget har under 2010 köpt tjänster från andra koncernbolag för 
0,0 miljoner kronor (0,0) respektive sålt tjänster till ett värde av 7,5 miljoner 
kronor (8,9).

Statliga bolag
Koncernen har under året köpt tjänster med väsentliga belopp från följande 
statliga bolag med angivna belopp:

TeliaSonera AB 59,0 MSEK (61,4)

Posten AB 28,5 MSEK (42,5)

Teracom AB 1,0 MSEK (1,1)

Staten
I det av regeringen 20041222 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 års bolagsstämma. Svenska Spel har 
19981005 erhållit särskilt beslut om undantag från bestämmelserna i 
21 kap 1§ aktiebolagslagen avseende låneförbud. Vid årsskiftet uppgick 
utlånade medel till Riksgäldskontoret till 1 200 miljoner kronor (1 300).

Not 27   Andelar i koncernbolag

Moderbolagets andelar i koncernbolag, TSek 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 141 466 141 466

Försäljning — —

Återlämnat aktieägartillskott — —

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 141 466 141 466

Ingående nedskrivningar* –70 000 –70 000

Årets nedskrivningar* — —

Utgående ackumulerade avskrivningar –70 000 –70 000

Bokfört värde 71 466 71 466

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

Moderbolagets andelar i dotterbolag org.nr Säte kapitalandel, % antal andelar
Bokfört värde, 

TSek 2010-12-31
Bokfört värde, 

TSek 2009-12-31

Svenska Spels Förvaltnings AB 5565977278 Visby 100 1 000 71 066 71 066

Keno AB (vilande bolag) 5564854304 Visby 100 1 000 100 100

Triss AB (vilande bolag) 5564854312 Visby 100 1 000 100 100

Bellman Casino AB (vilande bolag) 5565741682 Stockholm 100 1 000 100 100

Casino Cosmopol AB 5564854296 Stockholm 100 1 000 100 100

Moderbolagets andelar i indirekt ägda dotterbolag org.nr Säte kapitalandel, % antal andelar

CC Casino Restaurang AB 5565867016 Stockholm 100 1 000

Casino Cosmopols Fastighets AB 5565983409 Stockholm 100 1 000

AB Svenska Spels Servicecenter 5562407881 Visby 100 1 000

AB Svenska Spels Internetservice 5564854320 Visby 100 1 000

Playscan AB 5568011935 Göteborg 100 1 000
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Not 28   Resultat från andelar i koncernbolag

koncern Moderbolag

MSek 2010 2009 2010 2009

Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol AB — — 536 540

Not 29   osäkerhet i uppskattningar och bedömningar

Not 30  Uppgifter om moderbolaget

Källor till osäkerhet i uppskattningar
Företagsledningen har analyserat väsentliga osäkerhetsfaktorer för koncer
nens utveckling samt centrala redovisningsprinciper. Nedan följer en redo
görelse för några viktiga riskfaktorer som kan påverka Svenska Spels verk
samhet, finansiella ställning och resultat.

Balanserade utvecklingsutgifter ska kunna återvinnas
Vid årsskiftet fanns i Svenska Spelkoncernen balanserade utvecklingsutgifter 
om totalt 201 miljoner kronor (237). Dessa är hänförliga till flera system

AB Svenska Spel är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisations
nummer 5564601812 med säte i Visby. Moderbolagets aktier förvaltas av 
Finansdepartementet. Adressen till huvudkontoret är Norra Hansegatan 17, 
621 80 Visby.

plattformar för av koncernbolagen bedrivna spel såsom restaurangspel av 
typ Vegas, samt exempelvis Triss, Stryktipset, Lotto samt Bingo med flera. 
Möjligheterna att återvinna de aktuella balanserade utvecklingsutgifterna 
är beroende av framtida avsättningsmöjligheter för de spel som är hänför
liga 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.

Svenska Spels koncernredovisning för 2010 har godkänts för publicering 
enligt styrelsebeslut den 10 mars 2011.
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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	moder

bolaget	och	de	företag	som	ingår	i	koncernen	står	inför.
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Revisionsberättelse

Vi	har	granskat	årsredovisningen,	koncernredovisningen	och	bok

föringen	samt	styrelsens	och	verkställande	direktörens	förvaltning		

i	AB	Svenska	Spel	för	år	2010.	Bolagets	årsredovisning	och	koncern

redovisning	ingår	i	den	tryckta	versionen	av	detta	dokument	på	

sidorna	7–94	och	sidan	96.	Det	är	styrelsen	och	verkställande	direk

tören	som	har	ansvaret	för	räkenskapshandlingarna	och	förvalt

ningen	och	för	att	årsredovisningslagen	tillämpas	vid	upp	rättandet	

av	årsredovisningen	samt	för	att	internationella	redo	visnings

standarder	IFRS	sådana	de	antagits	av	EU	och	årsredo	visningslagen	

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	koncern	redovisningen.	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	ersättnings

skyldig	mot	bolaget.	Vi	har	även	granskat	om	någon	styrelse	

ledamot	eller	verkställande	direktören	på	annat	sätt	har	handlat		

i	strid	med	aktiebolagslagen,	årsredovisnings	lagen	eller	bolags

ordningen.	Vi	anser	att	vår	revision	ger	oss	rimlig	grund	för	våra	

uttalanden	nedan.

Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	årsredovisnings

lagen	och	ger	en	rättvisande	bild	av	bolagets	resultat	och	ställning	

i	enlighet	med	god	redovisningssed	i	Sverige.	Koncernredovis

ningen	har	upprättats	i	enlighet	med	internationella	redovisnings

standarder	IFRS,	sådana	de	antagits	av	EU,	och	års	redovisningslagen	

och	ger	en	rättvisande	bild	av	koncernens	resultat	och	ställning.	En	

bolagsstyrningsrapport	har	upprättats.	Förvaltningsberättelsen	och	

bolagsstyrningsrapporten	är	förenliga	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	11	mars	2011

	 	Öhrlings	PricewaterhouseCoopers	AB	 	 Anders Herjevik			

	 Per Wardhammar	 	 Auktoriserad	revisor

	 Auktoriserad	revisor  Av	Riksrevisionen	förordnad	revisor  

	 	 	

Till årsstämman i AB Svenska Spel

Org.nr	556460–1812
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Flerårsöversikt

Flerårsöversikt koncernen Svenska Spel

resultaträkning i sammandrag, MSek 2010 2009 2008 2007 2006

Nettospelintäkter 9	624 9	905 9	804 9	598 8	905
Provisioner –1	949 –2	020 –1	983 –1	916 –1	787
Övriga	intäkter* 210 211 250 233 233
nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 7 885 8 096 8 071 7 915 7 351

Aktiverat	arbete	för	egen	räkning 3 15 11 20 89
Personalkostnader –989 –971 –924 –895 –804
Övriga	externa	kostnader –1	758 –1	890 –1	853 –1	695 –1	612
Av	och	nedskrivningar	immateriella	och	materiella	
	anläggningstillgångar –346 –329 –320 –309 –261
rörelseresultat 4 795 4 921 4 985 5 036 4 763

Övriga	finansiella	intäkter	och	kostnader — — — 90 3
Ränte	och	finansiella	intäkter 86 137 290 215 118
Ränte	och	finansiella	kostnader	och	skatt –115 –81 –167 –92 –76
Årets resultat 4 766 4 977 5 108 5 247 4 807

nyckeltal
Rörelsemarginal,	% 21,8 21,9 21,9 23,6 23,5
Resultat	per	aktie,	MSEK 2,4 2,5 2,6 2,6 2,4
Soliditet,	% 63,7 62,2 64,6 65,9 67,9
Nettoomsättning	per	anställd,	MSEK 4,5 4,6 4,7 5,0 5,0
Spel	och	lottombud,	antal 6	604 6	758 6	811 6	385 6	385
Spelplatser	med	Vegas 2	230 2	187 2	229 2	248 2	190

Övriga uppgifter
Utbetalt	till	Riksidrottsförbundet** — 500 1	338 1	394 1	216
Utbetalt	till	Ungdomsstyrelsen** — — 182 196 154
Förslag	till	utbetalning/utbetalt	till	staten 4	766 4	477 3	587 3	657 3	437
	
*		 Här	ingår	preskriberade	vinster	fram	till	och	med	september	2009.
**	Enligt	budgetpropositionen	2010/11:1	har	riksdagen	godkänt	att	regeringen	på	Svenska	Spels	årsstämma	2011	verkar	för	ett	beslut	om	ett	bidrag	som	motsvarar	

1/26del	av	bolagets	överskott	2010	från	Penninglotten	avsett	för	konst,	teater	och	kulturella	ändamål.	Någon	utbetalning	direkt	till	Riksidrottsförbundet	och		
Ungdomsstyrelsen	kommer	inte	att	ske.
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Hållbarhets- 
redovisning

Så här redovisar Svenska Spel ansvar och hållbarhet
Svenska Spel redovisar för fjärde året i 
rad en hållbarhetsredovisning i enlighet 
med riktlinjerna för Global Reporting 
 Initiative (GRI) som en del av årsredo
visningen. 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 fokus 
områdena Affärsetik och säkerhet,  

Socialt ansvar och spelansvar, Ekonomiskt 
ansvar, Miljöansvar samt Ansvar för 
 medarbetare. Svenska Spels prestation  
i förhållande till sin affärsmässiga bety
delse inom fokusområdena Affärsetik 
och säkerhet, Socialt ansvar och spel
ansvar samt Miljöansvar har utvärderats 
i förhållande till bolagets nyckelintres
senter. Ambitionen är att Svenska Spels 
 prioriteringar av samhällsansvar ska 
stämma överens med de externa intres
senternas behov och förväntningar. 

Urval av nyckeltal har gjorts i ett antal 
workshops med berörda personer. Data 
har sedan inhämtats från affärs områden, 
verksamhetsområden och staber. Svenska 
Spels avdelning Koncern controlling 
ansvarar för insamling och kvalitets
säkring. 

Redovisningen gäller för kalenderåret 
2010 och omfattar moderbolag och 
 dotterbolag. Senaste rapporten (Håll
barhetsredovisning 2009) utkom i april 
2010.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / VD HAR ORDET

Vi erbjuder en hållbar spelupplevelse
venska Spel är ett spelbolag som säljer spelupp

levelser och vi gör det med ett tydligt ansvar. Vår 

kommersiella verksamhet och arbetet med vårt 

samhällsansvar måste gå hand i hand för att vara 

trovärdigt. Jag är stolt över att vi har börjat integrera affärs

verksamheten och ansvaret tydligare under 2010 och vi ska 

fortsätta driva det arbetet under 2011.

Genom att arbeta förebyggande med spelansvarsåtgärder 

skapar vi förutsättningar för långsiktiga relationer med våra 

kunder och för en lönsam verksamhet. Ett sunt spelbeteende 

innebär att spelaren utifrån sina egna förutsättningar kan 

hantera sitt spelande och ha kontroll. Utgångspunkten måste 

vara den fria viljan, annars riskerar vi att tappa kunden, kanske 

till konkurrerande aktörer med vinstmaximering som enda 

drivkraft. 

Under året förvärvade vi Playscan och fick därmed full kon

troll över verktyget PlayscanTM/Spelkoll, som hjälper spelarna 

att ha kontroll över sitt spelande. Förvärvet ger oss bättre möj

ligheter att fortsätta utveckla verktygets funktionalitet och 

tillämpning inom nya områden på marknaden. Det ger oss 

också förutsättningar att fortsätta vårt arbete med spelansvaret. 

Vi gör årligen en stor undersökning där vi lyssnar på våra 

intressenter och tar reda på hur de tycker att vi tar vårt ansvar 

och vad de har för förväntningar på vår verksamhet. En del 

uttrycker en oro för att vi ska utveckla spel som kan leda till ett 

ökat spelberoende. 

Svenska Spel kommer aldrig att ligga i framkant vid utveck

lingen av nya högriskspel. Men vi ska vara ett trovärdigt alter

nativ till konkurrerande spelbolag. Därför måste vi följa mark

naden och agera för att få tillstånd till att utveckla spel där det 

finns ett etablerat och stort intresse hos kunderna. Då kan vi 

bidra till ett mer kontrollerat spelande i Sverige och till en 

positiv samhällsutveckling. 

Konkurrensen på spelmarknaden blir allt hårdare. För att fler 

ska välja att spela hos oss ska vi visa att vi är stolta över att vara 

ett bolag som erbjuder spelupplevelser och att vi har ett särskilt 

uppdrag. Vi måste fortsätta marknadsföra oss enligt de tydliga 

etiska riktlinjer som finns. Syns vi inte, så finns vi inte. 

Det ska vara roligt att spela och vi arbetar för att ge våra  

kunder en hållbar spelupplevelse!

 

Visby i februari 2011

VD och koncernchef Anders Hägg

”Svenska Spel arbetar före byggande 
med spelansvars åtgärder och skapar 
förutsättningar för lång siktiga kund-
relationer och en lönsam verksamhet.

S
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venska Spels arbete för en långsiktigt hållbar 

utveckling utgår ifrån uppdraget att bedriva spel

verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Svenska Spel är 

stolt över sitt uppdrag och strävar efter att uppfylla 

det på ett förtroendeingivande sätt. Verksamheten ska be 

drivas med god lönsamhet. Det här innebär bland annat att:

•  Svenska Spel utvecklar och erbjuder spel på ett ansvarsfullt 

sätt så att våra kunder upplever spelglädje – en hållbar spel

upplevelse. 

•  Svenska Spel vill bidra till en positiv samhällsutveckling och 

ta ansvar för vår verksamhets påverkan. 

•  Svenska Spel eftersträvar en god relation med våra intres

senter och värderar deras synpunkter och arbetar för att 

uppfylla intressenternas förväntningar på företaget.

Svenska Spel redovisar den långsiktigt hållbara utvecklingen 

genom fem strategiskt viktiga ansvarsområden: Affärsetik och 

säkerhet, Ekonomiskt ansvar, Socialt ansvar och spelansvar, 

Ansvar för medarbetare samt Miljöansvar. Se vår ansvars

modell och hur vi definierar våra strategiska ansvarsområden 

på sidan 103.

Uppdrag, affärsidé och framgångsfaktorer

Enligt uppdraget från ägaren, staten, ska Svenska Spel utgöra 

ett trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet. Bolaget har 

en mycket tydlig avsikt att ansvarstagandet ska vara en natur

lig del av spelupplevelsen och göra skillnad för spelarens val 

av spelalternativ. Bolagets affärsidé lyder: ”Vi utvecklar och 

erbjuder spel på ett ansvarsfullt sätt så att de många män

niskorna upplever spelglädje”. 

Enkelhet och tillväxt som baseras på en sund spelmarknad 

är de två framgångsfaktorer som beskriver hur Svenska Spel 

ska utföra såväl ledarskapet som arbetet inom företaget för 

att lyckas med det som Svenska Spel har föresatt sig.

Strategiska målområden

Svenska Spels strategier fram till 2012 omfattar målområdena 

Kund, Ansvar, Lönsamhet och Medarbetare.

Kund  För att växa omsättningsmässigt och upprätthålla en 

stabil marknadsandel strävar bolaget efter att fler män niskor 

som spelar för lagom stora summor pengar ska välja Svenska 

Spel framför andra spelbolag. 

Ansvar  Att uppfattas som det mest ansvarsfulla spelbola

get innebär att ansvarstagandet omfattar allt som Svenska 

Spel gör. Spelansvar, affärsetik och säkerhet är viktiga exem

pel på att alltid kombinera spelupplevelser med ett ansvar. 

Att helt enkelt vara det bästa alternativet på marknaden  

när det gäller att minska risken för osunt spelbeteende 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 spelverk

sam heten. 

Lönsamhet  Goda intäkter, kostnadskontroll och bra resul

tat även på lång sikt innebär att, i linje med uppdraget, skapa 

en omtänksam och ansvarsfull miljö kring spelandet. För att 

lyckas med det måste Svenska Spel ha en fortsatt hög 

marknads andel. 

Detta är långsiktigt  
hållbar utveckling för Svenska Spel
långsiktig hållbarhet handlar för Svenska Spel om att ständigt integrera den affärs-
drivande verksamheten med samhällsansvaret. hållbarhet är en strategisk fråga inom 
Svenska Spel och att ta samhällsansvaret på allvar ligger väl i linje med företagets  
värdegrund.

>>

S
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Medarbetare  Att vara ett långsiktigt lönsamt företag är 

bara möjligt om man har duktiga och kreativa medarbetare 

som mår bra och trivs på sitt arbete. 

Långsiktigt hållbar utveckling före  

kortsiktig vinstmaximering

Att Svenska Spel inte har krav på vinstmaximering ifrån sina 

ägare är en förutsättning för att kunna satsa både på spel

ansvaret och på de andra ansvarsområdena. 

Spelansvaret hamnar lätt i fokus vad gäller Svenska Spels 

samhällsansvar. Intressenterna har dock tydligt visat att man 

har höga förväntningar på 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 och att motverka alla försök att utnyttja verksam

heten till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. 

Hållbarhetsmål och strategier

Svenska Spels övergripande hållbarhetsmål är att genomföra 

och tydliggöra bolagets uppdrag att tillhandahålla spel på  

ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. Detta för att säkra 

HÅLLBARHETSREDOVISNING / HÅLLBAR UTVEcKLING

en långsiktigt hållbar verksamhet, ett ökat förtroende för 

Svenska Spel som ett ansvarsfullt företag och skapa en hållbar 

spelupplevelse. 

Hållbarhetsstrategin för att nå ovanstående mål grundar sig 

på fyra hörnstenar:

•  Spelansvaret är av högsta prioritet och ska genomsyra hela 

företaget och vara en självklar del av arbetet för samtliga 

medarbetare.

•  Ansvaret vilar på kunskap och erfarenhet. 

•  Åtgärder ska utgå från spelets riskfaktorer. 

•  Arbetet ska kommuniceras tydligt såväl internt som externt.

Ansvar och implementering 

Ansvaret för hållbarhetsarbetet är integrerat i den ordinarie 

verksamheten och följer statens riktlinjer för hållbarhet. Ytterst 

ansvarig är styrelsen och företagsledningen där informations

direktören har huvudansvaret. 

Svenska Spels CSRavdelning (Corporate Social Responsibi

lity), som ingår i staben Information & CSR, har ansvaret för 

övergripande policyer, strategier, processer, verktyg och 

nyckeltal vad gäller etik och ansvarsfrågor. CSRavdelningen 

har även det övergripande ansvaret för den årliga Hållbarhets

redovisningen.  

Ett miljöråd och ett spelansvarsråd är inrättade under led

ning av CSRavdelningen med representanter från olika affärs

områden och staber. Syftet är att stödja implementering av 

övergripande ansvarsmål och nyckeltal samt uppföljning av 

hållbarhetsarbetet.

Övergripande utmaningar

Svenska Spel har kommit långt i arbetet mot en långsiktigt 

hållbar utveckling. Att utgöra ett trovärdigt alternativ till 

 illegal spelverksamhet innebär att bolaget måste utveckla 

och erbjuda de etablerade spel som efterfrågas av spelarna. 

En förutsättning är att de tillstånd som krävs för detta beviljas. 

En annan stor utmaning är de utlandsbaserade internetbola

gens fortsatta satsningar på marknadsföring som bidragit till 

att den svenska spelbranschens totala reklaminvesteringar 

ökat kraftigt under de senaste åren. 

Svenska Spels

Share of voice  
har minskat
Sedan 2004 har Svenska Spels andel av medieinvestering
arna på den svenska marknaden minskat från 46 procent 
till 24 procent. Det är en stor utmaning för företaget att 
utländska aktörers marknadsföring i Sverige ligger på en 
fortsatt hög nivå, trots det främjandeförbud som råder. 

Läs mer om ekonomiskt ansvar på sidorna 108–109. 
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Intressenternas förväntningar 
på Svenska Spel

HÅLLBARHETSREDOVISNING / INTRESSENTANALyS OcH DIALOG

Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn på bolagets samhälls-
ansvar. den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av verksamheten, samt för 
hållbarhets redovisningen och för den fortsatta relationen med intressenterna. 

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

Under sommaren 2010 genomfördes 100 djup
intervjuer med ett urval av de interna och 
externa intressenterna. Undersökningen inne
höll en blandning av öppna frågor och frågor 

Inflytelserik
aktiv motståndare

Inflytelserik
aktiv anhängare

+– Intresse

–

+ Inflytande

+

 A
tt

it
yd

–

Prioriterade grupper
med fast betygsskala. Intressenterna har fått 
ge sin syn på Svenska Spels prestationer inom 
affärsetik och säkerhet, socialt ansvar och spel
ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar. De 
fick också bedöma Svenska Spels information 
och transparens inom området och lämna kon
kreta förslag på hur bolaget kan utveckla sitt 
hållbarhetsarbete. 

Representanter från följande av Svenska Spels 
intressentgrupper ingick i undersökningen: 

Ägare, styrelse, ledning, medarbetare, butiks
spelare, internetspelare, Vegasspelare, kasino
spelare, ombud, affärspartners, föreningar, 
leverantörer, myndigheter, andra spelbolag, 
media, samarbetspartners, intresseorganisa
tioner. Svenska Spels mest prioriterade 
intressent grupper är: 
• Medarbetare
• Spelare
• Ombud/affärspartners
• Ägare
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Socialt ansvar 
och spelansvar
Svenska Spels ansvar att sälja spel 
på ett ansvarsfullt och säkert sätt 
samt minimera negativa sociala 
konsekvenser av företagets 
verksamhet och de produkter 
vi ansvarar för. Svenska Spel ska 
bidra till en positiv samhälls-
utveckling på de platser där 
företaget finns.

Miljöansvar
Svenska Spels ansvar för 
att minska sin miljöpåver-
kan genom att ständigt 
förbättra sig och arbeta 
proaktivt där så är möjligt.

Ekonomiskt ansvar
Svenska Spels ansvar att i den 
kommersiella satsningen alltid 
integrera ansvarstagandet inom 
de andra ansvarsområdena. 
Svenska Spel strävar efter att 
vara spelarnas första val.

1Affärsetik och säkerhet
Det affärsetiska ansvaret genomsyrar hela 
Svenska Spel och utgör en plattform för 
hållbarhetsarbetet. Det definieras som 
Svenska Spels ansvar att säkerställa att 
människor, ekonomiska resurser och 
miljön inte utnyttjas, luras eller på annat 
sätt exploateras av företagets verksamhet. 

Intressenternas förväntningar

Svenska Spels ansvarsbegrepp

1.  Affärsetik och säkerhet 
•  Definiera begreppet affärsetik internt
•  Vara föredöme i branschen
•  Säkerställa kontroll och uppföljning 
•  Föra dialog/kommunikation 
•  Vara transparent 

2.  Socialt ansvar och spelansvar
•  Tydliggöra vad socialt ansvar är för  

Svenska Spel
•  Definiera mål och mätetal 
•  Vara föredöme inom spelansvar
•  Satsa på forskning och utbildning  
•  Samarbeta med intresseorganisationerna 
•  Förstärka spelansvaret på Vegas

3.  Miljöansvar
•  Definiera mål
•  Öka kunskapen internt
•  Analysera och minska miljöpåverkan
•  Utnyttja ITstöd bättre
•  Inte vara ledande, men bättre än  

genomsnittet 
•  Kommunicera vad som görs

Svenska Spel har identifierat och definierat 
fyra områden där intressenterna särskilt ser 
behovet av prestation inom ansvarsområdet i 
relation till den affärsmässiga betydelsen.

4.  Ekonomiskt ansvar
•  Tillhandahålla pengar till staten
•  Vara kostnadseffektiva
•  Ha intäkter från spelare med sunt 

 spelbeteende 
•  Utveckla samarbeten med idrotts och  

ungdomsrörelser
•  Vara transparenta kring vinster och vart  

pengarna går
•  Stödja ombudens säkerhet avseende  

kontanthantering
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / INTRESSENTANALyS OcH DIALOG

Spelberoendes Riksförbund är en samman-
slutning av föreningar för spelberoende och 
anhöriga som verkar för att förebygga och 
motverka spelberoende. Kim Grahn är för-
bundsordförande. Hon tycker att dialogen 
med Svenska Spel fungerar bra, men att det 
finns mer att göra. 

Spelupplevelsen är huvudsaken för reklam-
mannen Tony Zingmark som varit trogen 
kund hos Svenska Spel sedan 18-årsåldern. 
Han var en av de första som använde Spel-
kortet och var med och testade Svenska  
Spels spelsajt innan den lanserades. 

Ansvaret för vård av spelberoende  
ligger på staten. Fungerar det bra? 
– De behandlingar som finns idag är inte till
räckliga. I stor städerna fungerar det ganska 
bra, men det är sämre ställt ute i landet. Efter
som ansvaret ligger hos staten är kunskapen 
lägre i kommunerna och man vet ofta inte hur 
man ska bemöta spelberoende. Det borde stå 
tydligt i socialtjäns tlagen att spelberoende är 
att jämställa med andra missbruk, så att det 
blev självklart att erbjuda behandling till dem 
som behöver det. 

Hur har er dialog med Svenska Spel  
varit genom åren?
– Vi har en bra dialog med Svenska Spel i olika 
kanaler. Vi anar en nyfikenhet hos dem, de är 
intresserade av att veta hur vi tycker att man 
ska arbeta för att motverka och hantera spel
beroende. Det är inte alltid vi får gehör för våra 
åsikter, men vi upplever att Svenska Spel lyssnar. 

Gör Svenska Spel tillräckligt  
för att motverka spelberoende?
– Nej, vi tycker förstås att det alltid finns mer 

Hur ser ditt spelande ut?
– Det brukar bli Tipset, Lotto och Bomben för 
cirka 200 kronor per vecka. Sedan en tid spelar 
jag också en del nätpoker, mest små summor, 
men det går allt bättre och jag kommer snart 
att börja göra lite större insatser. 

Det händer att jag är lite impulsiv och gör en 
onödig förlust för att jag är ouppmärksam 
efter en längre tids spel, men det rör sig sällan 
om alltför mycket pengar. 

Varför väljer du Svenska Spel?
– Det känns tryggare än att spela på utländska 
spelsajter, vilket hänger ihop med Svenska 
Spels image och vetskapen att staten står 
bakom som ägare. Jag vet att jag inte blir lurad, 
att pengarna hamnar där de ska och att de ger 
ett bidrag till statskassan. 

Sedan handlar det om igenkänning eftersom 
jag är van att spela på sajten – det är bekvämt 
helt enkelt.

–Vi upplever att Svenska Spel lyssnar

att göra. Vi tycker att reklamen är alldeles för 
om  fattande och att de borde vara mer öppna 
till exempel när de redovisar vinstchanser.  
Ett annat problem är spelen på Vegas, inte 
minst då de finns i miljöer där det serveras 
alkohol. 

Vi skulle gärna se att Spelkortet kopplas  
till Vegas så att kunden måste sätta upp en 
gräns för hur mycket han eller hon ska spela, 
eller att man vidtog andra åtgärder som hjälper  
spelarna att pausa och bryta mönstret. 

Får Svenska Spels kunder tillräckligt med  
information för att fatta medvetna beslut? 
– Det är en svår fråga. Det finns mycket infor
mation, vilket är bra, men svårigheten är att nå 
rätt personer. De som behöver informationen 
och verktygen är nog inte de som är mest mot
tagliga. 

Webben är bäst när det gäller fördjupad 
infor mation, men för att få upp ögonen för  
riskerna med spel är nog reklam med ett 
sådant budskap mest iögonfallande. Den 
typen av reklam kan Svenska Spel gärna 
utveckla vidare. 

– Det händer att jag rycks med …

Gör Svenska Spel tillräckligt för att du ska kunna 
kontrollera ditt spelande?
– När det gäller nätpoker så finns information 
om risker och spelklockor väldigt tydligt. På  
de andra spelsidorna är det lite undanskymt. 
Det är lättare att ryckas med och satsa snabbt 
när man spelar poker, så där använder jag 
både spelklocka och budget för att hålla koll. 
Det funkar jättebra. 

Däremot känns det inte helt trovärdigt när 
Svenska Spel ständigt lanserar nya spel, och 
gör reklam för sina spel i medierna, samtidigt 
som man varnar för riskerna. Det är en svår 
balansgång. 

Tycker du att det är bra att Svenska Spel  
ägs av staten?
–Ja, eftersom vi bor i Sverige och staten är  
att lita på så känns det bra. Men Svenska Spel 
skulle kunna göra mer för att berätta hur 
mycket pengar som går tillbaka till spelarna 
och hur stort bidraget till statskassan är. Det 
står säkert i årsredovisningen, men kunde 
kommuniceras tydligare till kunder och all
mänhet.

Kim Grahn,  
förbundsordförande  

i Spelberoendes  
Riksförbund

Tony Zingmark, kund
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Jacob Aziz driver restaurangen Limerick i 
Södertälje sedan 2006 och har haft Vegas-
automater i sina lokaler lika länge. Han för  
en ständig dialog med såväl kunder som  
personal om spelets risker. 

Hur arbetar ni som affärspartner  
med  spelansvar?
– Att konsumera spel i måttliga mängder är 
underhållning, men precis som med alkohol så 
finns det personer som inte klarar av att göra 
det med måtta. 

Vi har självklart ett ansvar för att inte dra för
del av någon kunds spelproblem och vi pratar 
dagligen med våra kunder om vilka risker som 
finns med spelandet och om hur det kan 
påverka dem negativt. 

Vad har ni för verktyg till hands?
– Vi ställer höga krav på vår personal och infor
merar den ständigt om vad vi som Svenska 
Spels affärspartner har för ansvar. Vi förklarar 
också vilka krav som ställs på oss i och med 

den spellagstiftning som finns. I samråd med 
vår Vegasrepresentant från Svenska Spel 
genomgår vi utbildningar och vi försöker ta 
del av så mycket information som möjligt via 
Svenska Spels sajt för affärspartners. 

Vi ser också till att det finns information syn
lig och tillgänglig för våra kunder både vid 
automaterna och vid bardisken. 

Hur tycker du att Svenska Spel  
sköter sitt ansvar? 
– Jag tycker att de sköter sig väldigt väl och  
att de gör allt för att tillsammans med oss 
affärspartners hantera spelen på ett ansvars
fullt sätt. De tillhandahåller information och 
utbildningar och gör provköp ett par gånger 
om året. Det blir kännbara straff för de som 
inte sköter sig. 

Marie Avander är chef för Svenska Spels 
affärsområde Vegas. Att förstärka spel-
ansvaret inom området står överst på hennes 
agenda. Vegas-automater finns idag place-
rade på 2 230 restauranger och bingohallar 
runt om i Sverige. 

Vilka är de största utmaningarna  
med spelformen Vegas?
– En del intressenter uttrycker oro över Vegas. 
Det är en spelform med högre risk, jämfört 
med till exempel Triss eller Lotto, eftersom man 
snabbt vet om man vunnit och kan satsa igen. 
Vi är med  vetna om den här risken och arbetar 
med att förstärka spelansvaret och utveckla 
affären efter de förväntningar våra intressen
ter har på oss. 

Vi har idag kommunikation på spelplatsen 
för att göra spelarna medvetna om riskerna. 
Det finns också broschyrer om spelansvar och 
nummer till Stödlinjen. Nästa steg är att inte
grera verktyg rent tekniskt så att spelarna kan 
sätta gränser för hur länge de tänker spela och 
hur mycket de vill spendera. 

Varför placeras spelautomater  
i miljöer där det serveras alkohol?
– Vi har ett uppdrag från regeringen att 
erbjuda spel på värde automater. Det är lagen 
som föreskriver att våra automater bara får  
finnas där det finns serveringstillstånd eller 
bingo tillstånd. Att vi inte kan verka över hela 
marknaden har de oreglerade aktörerna ut 
nyttjat. Det finns idag ett stort antal olagliga 
automater på den svenska marknaden. 

Lotteri inspektionen utfärdar tillståndet för 
Vegasautomater i samråd med kommunerna 
och det ställs hårda krav på att det ska vara 
god ordning på spelplatsen. Spelet på värde
automaterna får heller inte utgöra en för stor del 
av restaurangens eller bingohallens intäkter. 

Vilka krav ställer ni på era affärspartners?
– Vi ställer hårda krav, framför allt på att de ska 
säkerställa att åldersgränserna följs. Vi kräver 
att minst en person på varje spelplats genom
går vår spelansvarsutbildning och sprider kun
skapen till övriga i personalen och nyanställda. 
Våra representanter gör frekventa besök hos 

–Vi arbetar med att förstärka spelansvaret

våra affärspartners och vi gör regelbundna 
provköp för att följa upp hur de sköter ansva
ret. Om vi märker att någon inte lever upp till 
våra krav så samtalar vi om det och fungerar 
det ändå inte, så sägs avtalet upp.

–Vi har självklart ett ansvar

Jacob Aziz, restaurangägare 
och affärspartner till Vegas

Marie Avander, chef för affärs
område Vegas på Svenska Spel
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venska Spels övergripande mål inom affärsetik och 

säkerhet är att synliggöra och förebygga oetiskt 

agerande, såväl internt som externt. Svenska Spel är 

tydligt med att bolagets verksamhet inte får utnytt

jas till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Utveck

ling av konkurrenskraftiga och efterfrågade produkter samt 

distributionsformer med spelansvar och spelsäkerhet som en 

integrerad del, blir därmed ett viktigt inslag i verksamheten.  

I Svenska Spels uppdrag ingår bland annat:

•  att beakta konsumenternas intresse av ett trovärdigt alterna

tiv till illegal spelverksamhet. 

•  att risken för bedrägerier och olagligt spel ska beaktas. 

•  att maximal säkerhet i spelhanteringen ska eftersträvas. 

Ny uppförandekod/etikpolicy

Arbetet med en ny uppförandekod påbörjades 2010 och ska 

fastställas av Svenska Spels styrelse under första halvåret 2011. 

Svenska Spels uppförandekod sammanfattar bolagets över

gripande riktlinjer för ett ansvarsfullt agerande.

Etiskt ansvar för leverantörer

Den absoluta merparten av Svenska Spels leverantörer finns i 

Sverige. Därför har uppföljningen av att leverantörerna beak

tar mänskliga rättigheter inte haft en framträdande roll. Under 

2010 upphandlade Svenska Spel dock en indisk leverantör  

för tryck av lotter. Upphandlingen präglades av omfattande 

villkor när det gäller kraven på att följa Svenska Spels riktlinjer 

gällande efterlevnaden av mänskliga rättigheter och goda 

arbetsförhållanden. Under året har också tio medarbetare fått 

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

utbildning inom mänskliga rättigheter och andra etiska frågor 

av CSR Sweden, som ett led i arbetet med att följa upp och 

kontrollera den nya leverantören avseende dessa frågor.  

Riskhantering

Riskhantering innebär att Svenska Spel identifierar och han

terar bolagets risker för att kunna uppfylla målen på bästa 

möjliga sätt samt öka riskmedvetandet. Det går inte att  

eliminera samtliga risker, men en väl fungerande riskhante

ringsprocess möjliggör att risker identifieras och hanteras på 

en acceptabel nivå inom verksamheten som helhet. Läs mer 

om Svenska Spels riskhantering på sidorna 22–23. 

Säkerhetsfunktion

Inom Svenska Spel leds säkerhetsarbetet av chefen för 

Koncern säkerhet & Riskhantering. Säkerhetsfunktionen 

ansvarar för att skydda koncernens tillgångar genom:

•  koordinering av koncernens övergripande riskhanterings

process samt uppföljning av att säkerhetsarbetet sker enligt 

koncernens riktlinjer 

•  koncerngemensamma policyer och riktlinjer inom risk

hanterings och säkerhetsområdet 

•  processer för krishantering och incidenthantering på 

koncern nivå 

•  koncernens processer för hantering av onormala spelaktiviteter 

•  underrättelsekontakter med rättsvårdande myndigheter och 

med polismyndigheten 

•  säkerhetscertifieringar såsom ISO 27001, WLA SCS samt PCI DSS 

•  internationella kontakter i säkerhetsfrågor.

HÅLLBARHETSREDOVISNING / AFFÄRSETIK OcH SÄKERHET

S
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Kontroll och uppföljning

Uppföljningen av säkerhetsarbetet sker kontinuerligt och 

internrevisioner genomförs regelbundet inom samtliga affärs 

och verksamhetsområden samt staber. Rapportering sker till 

revisionsutskottet som utgör en del av styrelsen. När avvikel

ser mot företagets policy identifierats finns ett tydligt regel

verk för hur detta ska hanteras.  

Aktiviteter och resultat

penningtvätt

Risk för, och försök till, penningtvätt förekommer där det finns 

stora penningflöden, såsom på kasinon. Svenska Spel ser  

allvarligt på penningtvätt. De åtgärder som kasinona vidtar 

bedöms emellertid vara effektiva och det löpande samarbe

tet med såväl Finanspolisen som kasinonas tillsynsmyndighet 

borgar för ett fortsatt gott resultat. 2010 rapporterade Casino 

Cosmopol om 311 incidenter (344) till Finanspolisen i enlighet 

med lagstiftningen om penningtvätt.  

illegala spelautomater

Svenska Spel rapporterar kontinuerligt förekomsten av illegala 

spelautomater till berörda myndigheter, i första hand till Lot

teriinspektionen. Svenska Spel gör löpande kontroller hos 

ombud och affärspartners och drar in tillståndet till butikerna 

om de illegala spelautomaterna inte tas bort. Under 2010 

sades 9 ombud (2) upp på grund av illegala spelautomater.

bedrägerier

Svenska Spel ska motverka bedrägerier och samarbetar med 

polisen, banker och kortföretag i ärenden som rör stulna eller 

falska kort hos ombud, affärspartners och på internet.

Svenska Spel har under 2010 arbetat för att anpassa sig till 

kortföretagens PCIcertifiering – ett omfattande program 

som syftar till att öka datasäkerheten och som är en förutsätt

ning för att få hantera korttransaktioner. PCIcertifieringen 

kommer att slutföras under 2011.    

Svenska Spel har förstärkt sina rutiner för hanteringen av 

bedrägerier och bankerna har förbättrat sina rutiner för kort

betalning ytterligare under året. Tack vare dessa åtgärder 

bedöms inte längre kortbedrägerier utgöra något stort 

 problem inom verksamheten. 

kreditspel

Vid indikationer om kreditspel hos ombud eller affärspartners, 

kontrolleras vederbörande. Om bevis för kreditspel fram

kommer, sägs ombudet eller affärspartnern omedelbart upp. 

Under 2010 har 1 ombud (2) sagts upp på grund av kreditspel.  

Fokus 2011

•  Anta och kommunicera en ny uppförandekod för  

Svenska Spel.  

•  Följa upp tillämpningen av företagets riktlinjer för leveran

törer i relationen med leverantören i Indien. 

•  Kommunicera och synliggöra frågeställningar gällande  

illegalt spel, penningtvätt och bedrägeri. 

•  Fortsätta anpassa arbetssättet efter Lotteriinspektionens 

föreskrifter med anledning av lagen om penningtvätt. 

casino cosmopol omfattas av penningtvätts lagen och ska mot
verka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Att vi ökat anta
let anmälningar om misstänkt penningtvätt är ett resultat av att vi 
förfinat våra metoder, bland annat genom utbildning och föränd
rade rutiner. Och givetvis samverkar vi med andra aktörer och med 
myndigheterna för att försöka förhindra att penningtvätt sker. Alla 
kasinogäster identifieras, registreras och kameraövervakas.”

Per Jaldung,  
chef affärsområde casino cosmopol

”



108   SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010

venska Spel arbetar för att ge sina kunder en hållbar 

spelupplevelse. Det handlar om att erbjuda spel 

som kunderna efterfrågar, samtidigt som företaget 

på ett tydligt sätt integrerar spelansvaret i den 

affärsmässiga verksamheten. 

Att företag tar ansvar kommer att vara ett allt viktigare kri

terium i framtiden när kunderna väljer vilket spelbolag de vill 

spela hos. Därför är spelansvaret ett viktigt inslag i Svenska 

Spels arbete för att bli spelarnas första val. Svenska Spel kom

mer att fortsätta att arbeta med att stärka varumärket genom 

att kommunicera arbetet inom alla ansvarsområden.

Svenska Spel har inga krav på att maximera vinsten. Det 

ger Svenska Spel goda möjligheter att satsa resurser på spel

ansvar och att verka för en sund spelmarknad. Att utgå ifrån 

kundperspektivet och ha ett attraktivt spelerbjudande är en 

förutsättning för att fortsätta verka långsiktigt på den svenska 

spelmarknaden.

 

Strategier 

Under 2011 kommer Svenska Spel att fokusera på och priori

tera verksamheten utifrån ett antal strategier. Inom ramen för 

strategierna tydliggörs hur den affärsdrivande verksamheten 

och samhällsansvaret är integrerade. Läs mer om Svenska 

Spels strategier på sidan 17. 

Trenden på den totala svenska spelmarknaden är att färre 

personer spelar, men för större summor, vilket Svenska Spel  

vill förändra. Företagets utveckling ska grundas på ett sunt 

spelbeteende och en sund spelmarknad. Det innebär att 

framgången bygger på en breddad spelarbas – fler människor 

som vill spela för lagom stora summor. 

Spelande är till allra största delen en positiv upplevelse, 

men det finns risker. Svenska Spels uppdrag av ägaren är att 

bedriva ett ansvarsarbete för att motverka att spelberoende 

uppstår. Det sociala ansvarstagandet är även en viktig del av 

företagets kommersiella framgång. 

Ekonomiska risker och möjligheter

Svenska Spel arbetar proaktivt med att utvärdera risker och 

möjligheter som påverkar förutsättningarna att konkurrera 

och verka långsiktigt på den svenska spelmarknaden. 

Ekonomiskt ansvar
för Svenska Spel betyder ekonomiskt ansvar att i den kommersiella satsningen alltid  
integrera företagets ansvarstagande. Svenska Spel strävar efter att vara spelarnas  
första val. 

HÅLLBARHETSREDOVISNING / EKONOMISKT ANSVAR

S

mSek 2010 2009

a) Intäkter 7 897 8 118 

b) Rörelsekostnader –1 750 –1 8694

c) Ersättningar till anställda –989 – 971

d) Betalningar till finansiärer2 — —

e) Betalningar till staten2 –4 979 –5 108

f ) Samhällsinvesteringar3 –5 –7

kvar i företaget 174 1634

Ekonomiskt värdeskapande i enlighet med GRI 1

1. Indikatorprotokoll EC1. Resultaträkning enligt IFRS finns på sidan 64.
2. Svenska Spel ägs av staten och koncernens till utdelning tillgängliga medel disponeras  

på sätt som regeringen föreskriver. Beloppen avser betalningar som gjorts under året.
3. Hjärnfonden. 
4. Justerad p g a felaktig siffra i 2009 års redovisning.
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En utmaning för Svenska Spel är de utlandsbaserade 

internet bolagens ökande annonsinvesteringar. Svenska Spels 

andel av den svenska spelannonseringen har minskat från  

46 procent år 2004 till 24 procent under 2010. Detta trots det 

främjandeförbud som innebär att utlandsbaserade spelbolag 

inte tillåts annonsera i svenska medier. För att kunna konkur

rera på samma villkor och erbjuda de nya, snabba spelformer 

som efterfrågas behöver Svenska Spel nya tillstånd, vilket i 

dags läget ifrågasätts av olika instanser. 

Prövning av konkurrensreglerna

Under 2010 inledde Konkurrensverket en granskning om 

Casino Cosmopol bedriver konkurrenssnedvridande verksam

het, efter inkommen anmälan. Svenska Spel har efter kontak

ter med Konkurrensverket tagit fram en åtgärdsplan för att 

komma till rätta med aktualiserade konkurrensproblem. Mot 

bakgrund av de åtgärder som Svenska Spel ska genomföra 

beslöt Konkurrensverket i januari 2011 att inte driva ärendet 

vidare.

Forskning

hjärnfonden

Svenska Spel samarbetar sedan 2008 med Hjärnfonden. I fem 

år betalar företaget ut totalt 25 miljoner kronor för att genom 

Hjärnfonden finansiera viktig grundforskning rörande 

beroende sjukdomar.

forskningsrådet

Svenska Spel har instiftat ett forskningsråd för att öka kunska

pen om förebyggande arbete mot spelproblem. Beslutet om 

att instifta rådet togs 2009 och under 2010 har rådets stadgar 

formulerats och dess sju medlemmar valts ut. Utöver en 

representant ur Svenska Spels styrelse består rådet av repre

sentanter från forskningsvärlden, Folkhälsoinstitutet och  

Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att bidra med 

fem miljoner kronor årligen till universitetsvärldens forskning 

inom området och den första utlysningen av medel skedde i 

februari 2011. 

Medieinvesteringar  
på den svenska marknaden 2010  
(Share of voice)

Under 2010 minskade spelbranschens investeringar  
i reklam med cirka 279 miljoner kronor till totalt 1 181 
miljoner kronor.

Svenska Spels bruttoreklaminvesteringar minskade 
jämfört med 2009 med cirka 55 miljoner kronor till 
cirka 280 miljoner kronor. 

Sedan 2004 har Svenska Spels andel av de totala 
medieinvesteringarna (Share of voice) på den kända 
spelmarknaden minskat från 46 procent till 24 procent. 

Källa: Svenska Spels Marknadsanalys baserat på SIFO:s reklam
mätningar

Övriga 3 %

Svenska Spel 24 %

ATG 9 %

Folkspel 8 %

Utländska spelbolag 47 %

Share of voice 2010

PostkodLotteriet 9 %

Personlig veckobudget
på alla våra nätspel.  
Hur mycket pengar vill du högst föra över till spelkontot varje vecka? Det frågar vi på Svenska Spel alla 
våra nätspelare innan det roliga börjar. Beloppet du väljer blir din egen maxgräns för nya insättningar 
som kan sänkas direkt men inte höjas förrän veckan därpå. För våra många nöjesspelare betyder 
veckobudgeten ännu lite bättre spelkoll. För några få gränslöst spelsugna kan den vara ovärderlig. 
Hur mycket är lagom för dig? Bestäm själv på svenskaspel.se  

DN;Exp;GT;KvP 251x178_C.indd   1 10-03-12   11.08.08

I annonser upplyser Svenska Spel om den obligatoriska 
veckobudgeten på svenskaspel.se, ett tydligt och kon
kret sätt att arbeta med spelansvar.
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Svenska Spel är medlem i Spelbranschens 
etiska råd, SPER, som utformar riktlinjer för 
marknadsföring och försäljning av spel och 
är ett diskussionsforum för speletiska frågor. 
Kerstin Wallentin, kommunikationschef på 
ATG, är rådets ordförande. 

Vad gör SPER för att öka lärandet mellan 
spelbolagen? 
Det finns ett stort behov av kunskapsspridning 
där vi vill spela en nyckelroll. Många av våra 
medlemmar arbetar framgångsrikt med etiska 
frågor i sina bolag men det finns väldigt lite 
teorier och forskning om vad som faktiskt 
fungerar. Vi medverkar bäst genom att föra en 
löpande dialog och samverka med alla intres
senter för att hitta den bästa lösningen för att 
upprätthålla attraktiviteten i spel.

Varför är det här arbetet så viktigt?
Det finns ett stort intresse bland medlemmarna 
att samarbeta för en långsiktigt hållbar utveck
ling av branschen. SPER vill skapa en tillit till 
branschens egen förmåga att ta ansvar. Varje 
spelföretag måste därför integrera spelansvar 
som en naturlig del i det dagliga arbetet och 
branschens anseende hänger på hur de etiska 
riktlinjerna följs och utvecklas. En sund kund 
skapas av sunda företag. 

Vad har ni mer i fokus framöver? 
Ett viktigt område är reklamen, som måste vara 
laglig, hederlig och sanningsenlig för att ha ett 
högt förtroende hos konsumenterna. Därför är 
det av intresse för branschen att säkerställa att 
reklamen är ordentligt reglerad.

”Sunda företag får trogna kunder”

HÅLLBARHETSREDOVISNING / SOcIALT ANSVAR OcH SPELANSVAR
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Socialt ansvar och spelansvar
Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd 
av spelverksamhet. denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhets-
påverkande beslut och resultera i konkreta åtgärder för ett stärkt spelansvar.

venska Spels sociala ansvar är att tillhandahålla spel 

på ett ansvarsfullt och säkert sätt och minimera 

negativa sociala konsekvenser av bolagets verksam

het och produkter. 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 samt

•  att bolaget i sin marknadsföring ska ha en ansvarsfull inrikt

ning som också innebär ett socialt åtagande, i syfte att inte 

uppfattas alltför påträngande. 

Svenska Spels spelansvarspolicy anger riktlinjerna för spel

ansvarsarbetet. Av policyn framgår hur bolaget ska verka för 

att leva upp till ovanstående krav. Svenska Spels ambition är 

att bedriva ett spelansvarsarbete i världsklass genom effek

tiva spelansvarsinsatser och därmed särskilja sig från övriga 

spelbolag på den svenska marknaden. 

Spelansvarsstrategier

•  Spelarens första val – Svenska Spel ska möta kundernas 

efterfrågan på produkter och spelupplevelser med ett väl 

integrerat spelansvar. Svenska Spel ska erbjuda kunderna 

bättre möjligheter att kontrollera sitt spelande än övriga 

alternativ på marknaden. 

•  Utveckla kunddialogen – genom en kontinuerlig dialog 

med kunderna ska spelansvaret uppfattas som positivt, 

något som skapar trygghet. Dialogen ska även förmedla att 

företaget är lyhört för kundernas behov och åsikter.

•  Internationellt kunskapsutbyte prioriteras – det är en förut

sättning för att kunna erbjuda kunderna de bästa lösning

arna. 

•  Intressentdialog – att kommunicera och skapa dialog, 

internt och externt, kring spelansvarsarbetet är avgörande 

för att förmedla hur Svenska Spel arbetar med sitt uppdrag. 

•  Ansvarsåtgärder utifrån spelens riskfaktorer – Svenska Spel 

ska verka för att minimera riskerna med spel genom nya och 

befintliga spelansvarsåtgärder. Utgångspunkten för spel

ansvaret ska vara risknivån på de olika spelformerna. 

•  Spelansvar ska vara integrerat i hela Svenska Spels verksam

het – spelansvaret ska vara centralt i företagets viktiga pro

cesser och värderas som en viktig faktor i företagets resultat. 

Spelansvarsmål

•  Svenska Spel ska erbjuda kommersiellt intressanta spel och 

en positiv spelupplevelse med ett integrerat ansvar. Det ger 

långsiktiga kundrelationer och en lönsam affär. 

•  Svenska Spel ska sträva efter att vara i världsklass inom spel

ansvar. Allmänhetens uppfattning ska vara att Svenska Spel 

tar sitt ansvar för att motverka spelberoende.

•  Spelansvar ska vara en självklar del av arbetet för samtliga 

Svenska Spels medarbetare. >>

S
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Ansvar vid spelutveckling

Försiktighetsprincipen tillämpas vid utvecklingen av nya  

spel och vid sammansättningen av det totala spelutbudet. 

Principen innebär exempelvis att Svenska Spel inte driver 

utveckling av spel som bedöms som riskfyllda om dessa  

inte redan finns på marknaden.  

Svenska Spel använder verktyget GAMGaRD som är 

 framtaget av forskare och som är obligatoriskt i produkt

utvecklingsprocessen. Det används för att identifiera risk

komponenterna i ett spel och varje produkt klassificeras  

och dokumenteras genom verktyget. Spel som visar högre 

risker förändras eller förses med ökat konsumentskydd  

och/eller förebyggande verktyg.

Ansvarsfullt spelande – internet

I mars 2010 förvärvades Playscan AB som utvecklar och 

underhåller Svenska Spels spelansvarsverktyg PlayscanTM/

Spelkoll på svenskaspel.se. Syftet är att stärka Svenska Spels 

spelansvar och ge ökade möjligheter att utveckla verktygets 

funktionalitet. 

PlayscanTM/Spelkoll uppmärksammar spelaren på potentiellt 

riskfyllda beteendeförändringar i spelandet. Det erbjuder  

re  kommendationer och verktyg, såsom spelbudget och  

spelpaus, som kan hjälpa spelaren att förändra beteendet  

och fortsätta ha ett sunt spelbeteende. Totalt har cirka 47 000 

kunder frivilligt valt att ansluta sig till PlayscanTM/Spelkoll,  vilket 

är en ökning med cirka 7 000 personer jämfört med 2009.

Ansvarsfullt spelande – Casino Cosmopol

Casino Cosmopols gäster kan, om de upplever sitt spelande 

som ett problem, teckna frivilliga avtal om att begränsa sina 

kasinobesök till maximalt åtta gånger i månaden, eller be att 

få stoppas helt i minst sex månader. Dessa avstängningsavtal 

kan tecknas på plats eller på distans. 

Under 2010 valde 2 282 spelare (2 098) att teckna frivilliga 

avtal om att stängas av från att spela på något av Casino 

 Cosmopols kasinon. Vid utgången av 2010 hade 3 938 per

soner aktiva avtal.

Under 2010 fördes 3 923 samtal (3 546) med gäster som 

visade tecken på osunt spelbeteende. Under 2010 har Casino 

Cosmopol fokuserat på samtal med unga vuxna, 20–24 år,  

en grupp där andelen män med spelproblem ökat enligt en 

studie vid Statens folkhälsoinstitut.

Casino Cosmopol arrangerade 2010 en spelansvarsvecka på 

varje kasino med informationskampanjer om riskerna med spel 

och hur de kan begränsas. Det anordnades även seminarier 

för inbjudna gäster.

Ansvarsfullt spelande – Vegas

Svenska Spel arbetar för att förstärka ansvaret inom Vegas 

och har genomfört en förstudie om hur spelansvarsverktyg 

kan integreras vid spel på automaterna. Testerna av ett nytt 

centralsystem har fortsatt under 2010. Det nya systemet är en 

förutsättning för att införa spelansvarsverktyg. Genom spel

ansvarsverktygen kommer spelare kunna erbjudas att sätta 

sina egna gränser för tid och pengar. 

Genom provköp säkerställer Svenska Spel löpande att 

åldersgränser hålls. Antalet provköp har ökat väsentligt under 

2009 och 2010 jämfört med tidigare år (se nyckeltalstabell 

sidan 114). Under 2011 kommer en ny och förbättrad utbild

ning i spelansvar för personal i  restauranger och bingohallar 

att lanseras. 

Ansvarsfullt spelande – Butik

Den 1 oktober 2010 trädde Svenska Spels beslut om 18årsgräns 

för köp av lotter i butik i kraft. Syftet är att minimera att minder

åriga spelar. Beslutet innebär att det nu finns åldersgränser för 

alla Svenska Spels produkter, i alla försäljningskanaler. 

Beslutet ligger i linje med att branschen själv efterfrågat en 

enhetlig åldersgräns. 

Försiktighetsprincipen 
– en ledstjärna
Vid utvecklingen av nya spel och vid sammansättningen 
av det totala spelutbudet utgår Svenska Spel alltid ifrån 
försiktighetsprincipen. Den innebär bland annat att 
företaget inte driver utveckling av spel som anses risk
fyllda om det inte redan finns en etablerad efterfrågan 
på marknaden. Marknadsföring av spel som klassas som 
högriskspel är ytterst begränsad. >>
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Riskbedömning och utveckling av spelansvarsåtgärder

3

1Svenska Spel arbetar på ett övergripande sätt med spelansvarsåtgärder, i huvudsak före- 
byggande, och utgår från ett riskperspektiv. Det finns åtgärder som löper genom hela verk- 
samheten och åtgärder som är specifikt riktade mot exempelvis Casino Cosmopol, Vegas 
och poker. 

Svenska Spel ska motverka spelberoende och ta sociala skyddshänsyn vid utvecklingen av nya 
spelformer. Alla spelformer genomgår en riskbedömning som ligger till grund för utvecklingen 
av spelansvarsåtgärder specifikt utformade för att passa respektive spelform och kanal. 

Exempel på konkreta åtgärder
• PlayscanTM/Spelkoll
• Spelbudget
• Åldersgräns
• Begränsad marknadsföring

Digitala kanaler 
• Spelbudget
• PlayscanTM/Spelkoll
• Spelsaldo och historik (poker)
• Spelkort
• Självtest
• Spelavstängning
• Åldersgräns 18 år

Riskbedömning av spel
Svenska Spel strävar efter att ta ansvar utifrån spelens bedömda risknivå. För att bedöma risken för ett osunt spelbeteende för ett specifikt 
spel analyseras en rad faktorer, exempelvis spelets karaktär, insatsens storlek, återbetalningsprocent, vinstbelopp, snabbhet, tillgänglighet 
och betalningssätt. Spelen kategoriseras enligt tre risknivåer: låg, mellan och hög risk. Spel med hög risk kompletteras med olika former av 
begränsningar eller spelansvarsåtgärder vid lanseringen.

Riskbedömningsprocessen: 1. Riskbedömning   2. Utveckling av åtgärd   3. Remiss   4. Lansering   5. Uppföljning 

Exempel på spelansvarsåtgärder i Svenska Spels säljkanaler

Restaurang/Bingohallar
• Spelklocka
• Ålderskontroller
• Spelbroschyrer
• Begränsad marknadsföring
• Åldergräns 18 år
• Utbildning av affärspartners 

Kasino
• Spelklocka
• Spelbroschyrer
• Spelavstängning
• Spelansvarssamtal
• Begränsad marknadsföring
• Åldergräns 20 år

Butik
• Spelkort
• Spelbroschyrer
• Insatsbegränsning 

på oddsspel
• Åldergräns 18 år
• Utbildning av ombud

2
Exempel på information
• Spela lagom
• Stödlinjens telefonnummer
• Broschyrer
• Vinstchansinformation

Exempel på utbildning
• Spelansvarsutbildningar av 

ombud, affärspartners, 
medarbetare etc.

Informationen till kunderna om 
riskerna med de olika spelen ska 
vara tydlig. Dessutom ska det 
alltid finnas information om vilka 
åtgärder kunden själv kan vidta om 
man upplever att man befinner sig 
i riskzonen för överdrivet spelande.
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Fakta om  
Svenska Spels spelansvar
Sedan 2005 arbetar Svenska Spel med nyckeltal för spelansvar.  
Nyckel talen är fördelade mellan affärspartners och ombuds  
respektive anställdas ansvar. 

2010 2009 2008

Socialt ansvar

Spelare med problem, %1 1 1 1

Antal frivilliga avtal kasinogäster, antal 2 2 282 2 098 2 022

Samtal med kasinogäster om spelvanor, antal 3 923 3 546 3 217

Statliga spelbolag tar mer ansvar , %1 78 78 74

Affärspartners och ombuds ansvar

Diplomerade spelombud, % 78 74 66

Diplomerade affärspartners, % 73 73 71

Provköp, antal 5 704 5 945 2 195

Provköp godkända ombud % 86 80  —

Provköp godkända affärspartners, % 80 81 —

Observationskontroller 3 1 959 1 950 2 715

Avstängda på grund av provköp, antal 4 69 63 39

Anställdas ansvar5

Tycker att Svenska Spel tar sitt ansvar för att 
motverka spelberoende, % 79 — —

Känner till Svenska Spels spelansvarsarbete, % 94 — —

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 cirka 10 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan  
16 och 75 år (Adresskälla DAFA SPAR). 2010 uppgick antalet besvarade enkäter till drygt 
5 000 stycken, vilka utgör ett representativt urval av den vuxna svenska befolkningen. 
Spelarbasen representerar andelen av svenskarna som varje år spelar hos Svenska Spel. 
Spelkartläggningen visar att problemspelandet, andelen i hela befolkningen, ligger 
oförändrat på en nivå av 1–2 procent. 78 procent av respondenterna 2010 instämmer 
helt eller delvis i påståendet att statliga bolag tar större ansvar för spelberoende än  
privata. Resterande 22 procent tar helt avstånd från det.  

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

3.  Under året har affärsområde Vegas tillämpat två metoder för ålderskontroller; 
observations kontroller samt provköp. 

4.  Inkluderar både affärspartners (restauranger och bingo hallar) och ombud (butik). 

5. Enligt medarbetarundersökningen 2010.

Genom provköp säkerställer Svenska Spel även i butiker  

att åldersgränser hålls. Resultatet i butikerna har förbättrats 

väsentligt (som framgår av nyckeltalstabell till vänster).  

Utbildning i spelansvar

Svenska Spel arbetar kontinuerligt med utbildning av såväl 

medarbetare som ombud och affärspartners inom spel

ansvar. Alla nya ombud och affärspartners genomgår en 

 spel ansvarsutbildning som bland annat innehåller infor

mation om spelets risker, tillgängliga spelansvarsverktyg 

och vikten av ålderskontroller.

Med anledning av den nya 18årsgränsen vid köp av lotter 

har Svenska Spel under 2010 tagit fram en ny spelansvars

utbildning riktad till lottombuden. Om ett ombud eller en 

affärspartner inte godkänns efter provköp måste han eller 

hon genomgå spelansvarsutbildningen. 

Aktiviteter och resultat 2010

•  Svenska Spel blev certifierat enligt World Lottery Associa

tions (WLA) spelansvarsstandard på högsta nivån. Det inne

bär att bolaget har ett etablerat och integrerat spelansvars

program och en utvecklad dialog med intressenterna.

•  En ny version av spelalagom.se lanserades under året. Här 

finns ett nytt självtest och Svenska Spels spelverktyg för kunder 

samlade på ett ställe för att förenkla ett ansvarsfullt spelande. 

•  Spelbranschens etiska råd, SPER, utvecklade nya riktlinjer för 

ansvarsfull marknadsföring under 2010. 

Fokus 2011 

•  Implementera ny spelansvarsutbildning för Svenska Spels 

chefer.

•  Utveckla ansvarskommunikation på spelalagom.se.

•  Fortsätta utveckla uppföljningen av spelbeteende via 

ansvarsverktyget PlayscanTM/Spelkoll.

•  Förstärka spelansvaret med bland annat en pilotinstallation 

av spelansvarsverktyg som blir tillgängliga via Spelkortet. 

•  Stimulera ökad användning av Spelkort i butik.

•  Stimulera ökad användning av PlayscanTM/Spelkoll på 

svenskaspel.se. 

•  Provköp hos lottombuden.   
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Metoder för att underlätta ansvarsfullt spelande
Svenska Spel är certifierat enligt European Lotteries (EL) och World Lottery Associations spelansvars
standard. Standarden är baserad på ett ramverk som består av tio områden. 

område kriterier 

1 Forskning •  Svenska Spel ska bidra till att samhället får en större förståelse för spelproblem.
•  Svenska Spel ska använda kunskap från forskning i framtagandet och uppföljning  

av spelansvars åtgärder, affärsutveckling och strategier.

2 Spelansvarsutbildning  
för anställda

•  Svenska Spel ska ha ett spelansvarsbudskap som regelbundet kommuniceras till anställda, minst en gång per år.
•  Svenska Spel ska ha identifierat nyckelaktiviteter inom spelansvaret som kräver särskild utbildning för att säker

ställa konsumentskydd. 
•  Svenska Spel ska ha en metod för att följa nivån av förståelse för och implementering av ansvarsfullt spelande.

3 Spelansvarsutbildning  
för affärspartners  
och ombud 

•  Svenska Spel ska uppmärksamma spelansvaret för Svenska Spels ombud och affärspartners,  
samt vilka spelansvars relaterade 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 processer/ prestationer hos ombud  

och affärspartners.

4 Spelutveckling •  Svenska Spel ska 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 och agera ansvarsfullt 
genom att minimera, förkasta eller modifiera högriskprodukter.

5 ”Remote channels”  
(internet, mobilspel  
och Vegas)

•  Svenska Spel ska ha implementerat lämpliga förebyggande åtgärder som listas i EL:s standard och  
säkra att även nya utvecklingar av dessa kanaler tar hänsyn till ovan stående.

•  Svenska Spel ska kunna motivera eventuell frånvaro av åtgärder, t.ex. möjlighet till självavstängning  
och PlayscanTM/Spelkoll. 

6 Reklam och  
marknadsföring

•  Svenska Spel ska 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.

7 Behandlings- 
hänvisning

•  Svenska Spel ska hänvisa spelare, enligt rådande direktiv, till rekommenderade behandlings samordnare  
(Folkhälsoinstitutet har hänvisat till Stödlinjen).

8 Spelansvarsåtgärder  
för spelare 
/konsumentskydd

•  Svenska Spel ska ta initiativ för att utbilda, kommunicera med och informera spelare inom områden som 
 identifieras i EL:s standard (information om produkter, åldersgränser, hjälp och spelansvars verktyg).

•  Svenska Spel ska ha en adekvat policy och kontroll för att säkerställa att effektiv implementering och periodisk 
uppföljning genomförs.

9 Intressentdialog •  Svenska Spel ska ha en regelbunden formell och informell intressentdialog och inkludera den i sin rapportering.
•  Svenska Spel ska integrera resultaten från intressentdialogen i strategiska besluts processer och  

etablerade återkopplingsmekanismer.

10 Rapportering,  
mätning och  
certifiering

•  Svenska Spel ska publicera en formell rapport eller serie av kommunikation som mäter de krav som finns  
i EL:s Responsible Gaming Standard.

En verifiering av Svenska Spels spelansvarsarbete gjordes 2009 av revisionsföretaget Deloitte AB.
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Ansvar för medarbetare
Svenska Spel har ett starkt varumärke som arbetsgivare. att upprätthålla 
varumärket kräver att det är tydligt för alla som arbetar på Svenska Spel 
vilka värderingar företaget har.

venska Spel strävar efter att förankra en stark, 

gemensam kultur i hela koncernen som bygger på 

en levande värdegrund, ett starkt medarbetarskap 

och ett tydligt och modernt ledarskap.

 

Värdegrundsbaserat ledarskap

Svenska Spels ledare ska leda både verksamhet och männis

kor. Det handlar om att inspirera sina medarbetare till att 

utveckla sig själva, sina kollegor och Svenska Spel. För att 

kunna bidra till bolagets utveckling måste medarbetarna 

känna till vad som förväntas av dem och ges rätt förutsätt

ningar och kompetens för att leva upp till det. Medarbetarna 

ska även få klara mål och tydlig återkoppling. Svenska Spels 

chefer ska också verka för en arbetsmiljö med högt i tak där 

medarbetarna kan vara kreativa, bidra med idéer till företa

gets utveckling och våga fatta beslut. 

Utveckla varumärket som arbetsgivare

Svenska Spel har ett starkt varumärke som arbetsgivare. Att 

upprätthålla varumärket kräver att det är tydligt vilka värde

ringar och prioriteringar som gäller. Genom detta kan bolaget 

attrahera duktiga människor till Svenska Spel.

Svenska Spel har formulerat följande mål inom medarbetar

området för 2010:

•  Nöjd medarbetarindex ska uppgå till minst 85 på en 

100gradig skala. Resultatet blev 83.

•  Ledarskapsindex ska uppgå till minst 70 på en 100gradig 

skala. Resultatet blev 70.

Ny organisation införd

Arbetet med att införa en ny organisation påbörjades under 

2009. Syftet var att arbeta som ett gemensamt bolag med 

fler synergier, mot en gemensam affärsplan och tydliga mål. 

Som ett led i omorganisationen annonserades många chefs

tjänster ut internt men processen att tillsätta dessa drog ut på 

S

Nytt medarbetar-
samtal
Tydliga mål och återkoppling är en förutsättning för att 
medarbetare ska känna motivation och arbeta med rätt 
saker. Under året utarbetades Måldialogen – en ny 
modell för medarbetarsamtalen. Fokus för 2011 är att 
formulera mål på medarbetarnivå och definiera roller 
och ansvar i organisationen. 

>>
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Svenska Spels värdegrund

Svenska Spels värdegrund, som utarbeta-
des 2009, förankrades och infördes i hela 

organisationen under 2010. Värdegrunden 
är en vägvisare och kompass i vardagen 

och beskriver hur man ska förhålla sig till 
varandra och till omvärlden. 

Spelglädje & Arbetsglädje  Våra kunder ska tycka att vi är 
det bästa valet och vi ska erbjuda positiva spelupplevelser 
för våra kunder. Sam tidigt ska vi ha roligt när vi arbetar på 
Svenska Spel, genom att vi gör det möjligt för våra medar
betare att leva upp till högt ställda förväntningar, att växa 
och utvecklas i sina arbeten och i sin kompetens.  

Omtanke & Lönsamhet  Vi bryr oss om. Vi ska ha en lång
siktig 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 & Eftertanke  Om alla vet vart vi är på väg, 
blir det lättare att fatta dagliga, kloka beslut nära verksam
heten. 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.
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tiden. Skälet var att många strategiska förändringsprocesser 

pågick parallellt. Ett flertal chefer i ledande positioner, inklu

sive VD Meta Persdotter, lämnade också Svenska Spel under 

året. Under perioden upplevde många medarbetare därför 

otydligheter kring ledarskapet och kring den egna rollen, 

något som förstärktes av den förändringsfas organisationen 

befann sig i. Den nya organisationen kom så småningom på 

plats och cheferna har under året kunnat påbörja arbetet 

med medarbetardialoger och med att definiera roller och 

ansvar.

Detta fick till följd att medarbetarnas nöjdhetsindex, 83 på 

en 100gradig skala, är lägre i jämförelse med förra året, då 

det uppgick till 89.

Aktiviteter och resultat 2010

• Nytt chefsutvecklingsprogram infördes.

•  Nytt medarbetarsamtal, kallat Måldialogen, för tydliga mål 

och uppföljning, utarbetades.

• Tydliga medarbetar och ledarskapsprofiler formulerades.

• Rollbeskrivningar för alla medarbetare togs fram.

Fokus 2011

•  Formulera mål på medarbetarnivå och tydligare definiera 

roller och ansvar. Skapa en högre motivation i organisationen, 

bland annat genom information, närvaro och tydlighet från 

ledning och chefer. 

•  Följa upp hur värdegrunden tagits emot i organisationen.

•  Satsa på att öka mångfalden inom företaget. 

•  Satsa på aktiviteten Hälsa i vardagen. 

Medarbetar-
undersökning 2010

Arbetar ni inom din arbetsgrupp 
konsekvent efter era mål?

Samarbetar ni bra inom din arbetsgrupp?

Visar din närmaste chef respekt för dig?

Kan du påverka din arbetssituation?

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

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

Är du fri från negativ stress?

67 (68)

62(68)

69 (73)

58 (62)

53 (58)

85 (87)

90 (92)
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Fakta om Svenska Spels medarbetare

Övriga medarbetarfakta
Heltids, deltids och tillfälligt anställda har rätt till samma förmåner. 
Svenska Spel accepterar ingen form av kränkande särbehandling, 
diskri minering eller mobbning. Under 2010 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 2010 
har ingen arbetsrättslig tvist förekommit. Svenska Spels verksamhet är 
nationell, och under 2010 har risken för brott mot mänskliga rättigheter 
bedömts som låg. Under 2010 har 255 personer anställda vid moderbo
laget utnyttjat friskvårdsbidraget. För dotter bolagen gäller det 379 per
soner. Antalet anmälda arbetsskador var under 2010 för moderbolaget 
4 stycken och i dotterbolagen 51 stycken. 

Personalstyrkan uppdelad efter region  
och anställningsform per den 31/12 2010

ort
extra-  

anställd 
prov-

anställd
Semester-

vikarie
tills-

vidare vikariat
visstid,

 projekt totalt

Visby 1 2 1 385 15 5 409

Sundbyberg 4 336 11 11 362

Övr. Sverige 2 42 1 1 46

Sundsvall 73 2 98 9 182

Malmö 92 32 232 5 361

Göteborg 115 42 288 10 455

Stockholm 126 21 295 6 448

totalt 407 105 1 1 676 57 17 2 263

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

ort
extra-

anställd 
prov-

anställd
Semester-

vikarie
tills-

vidare vikariat
visstid,

 projekt totalt

Visby 3 375 13 8 399

Sundbyberg 1 4 1 320 12 13 351

Övr. Sverige 49 1 50

Sundsvall 59 106 4 169

Malmö 107 31 230 9 377

Göteborg 105 32 277 12 426

Stockholm 112 26 1 307 9 3 458

totalt 384 96 2 1 664 59 25 2 230

Lönekartläggning 2010, Moderbolaget

% chefer
högre 

tjänstemän1
mellan  

tjänstemän
lägre  

tjänstemän

Andel män 68,9 65,7 72,1 39,3

Andel kvinnor 31,1 34,3 27,9 60,7

Mäns löneandel 69,5 65,9 72,0 38,8

Kvinnors löneandel 30,5 34,1 28,0 61,2

Differens män 0,6 0,3 –0,2 –0,5

Differens kvinnor –0,6 –0,3 0,2 0,5

1. Högre tjänstemän, specialister och teamledare.

Lönekartläggning 2010, Casino Cosmopol

%
högre  

chef mellanchef
medel  

medarbetare
lägre  

medarbetare

Andel män 66,7 56,5 53,0 49,8

Andel kvinnor 33,3 43,5 47,0 50,2

Mäns löneandel 64,8 57,5 52,7 50,2

Kvinnors löneandel 35,2 42,5 47,3 49,8

Differens män –1,9 1,0 –0,2 0,5

Differens kvinnor 1,9 –1,0 0,2 –0,5

Personalomsättning

% 2010 2009

Moderbolag 5 13

Dotterbolag 15 12

koncern 11 13

Andelen som slutat under året delat med medeltalet anställda.

Kvinnliga chefer

% 2010 2009

Moderbolag 33 34

Dotterbolag 49 46

koncern 42 40

Andel anställda med kollektivavtal

% 2010 2009

Andel anställda med kollektivavtal 100 100
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Miljöansvar
Svenska Spel strävar ständigt efter att förbättra sig inom miljöområdet och arbetar 
aktivt inom de fyra områden där man har identifierat sin största miljöpåverkan: 
godstransporter, tjänsteresor, material/produkter och energi. 

venska Spel är ett ickeproducerande företag och 

påverkan på miljön är därför begränsad. Företagets 

intressenter uttrycker heller inte några utökade krav 

på företaget inom området. Som statligt bolag vill 

Svenska Spel trots det ständigt minska sin miljöpåverkan och 

ligga i framkant inom området. 

Svenska Spels miljöpolicy utgår från att: ”Svenska Spel ska 

vara en miljöansvarig koncern. Svenska Spel ska verka för och 

bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att 

minska verksamhetens miljöpåverkan. Detta ska ske genom 

att Svenska Spel ständigt förbättrar sig och arbetar proaktivt 

där så är möjligt.”

Strategi och mål

Svenska Spel är medvetet om att företaget påverkar miljön, 

såväl direkt via förbrukning av energi som genom andra 

resurser som används i den dagliga verksamheten, som  

indirekt via leverantörskedjan.

Svenska Spel vill bidra positivt till miljön genom miljö

främjande produkter och via samverkansinitiativ. Miljöhänsyn 

ska vara en integrerad del av den dagliga verksamheten, 

inklusive planering, investeringsbeslut, inköp och arbets

metoder.

Som marknadsledare ser Svenska Spel miljöarbetet som  

en viktig del i företagets långsiktigt hållbara utveckling. 

 Miljön ses som en möjlighet till positiv utveckling och  

möjliga besparingar, såväl ekonomiska som miljömässiga.

Det övergripande målet är att sänka Svenska Spels 

koldioxid utsläpp fram till år 2015. Genom att optimera 

 godstransporter och se över energiförbrukningen har bolaget 

redan kommit en bra bit på vägen. Under 2011 ska bolaget 

även göra en ny klimatberäkning för hela Svenska Spel.

Fokusområden

Genom en miljöutredning av Svenska Spels verksamhet har 

bolaget kommit fram till var den mest betydande miljöpåver

kan finns och var insatserna kan göra störst skillnad. Följande 

fyra fokusområden identifierades: Godstransporter, tjänste

resor, material/produkter och energi.

Godstransporter  Svenska Spel skickar varje vecka ut 

 spelprogram, kuponger, reklammaterial och kvittorullar till 

landets spelombud (vid årets slut var antalet spelombud  

2 674). Genom färre leveransdagar och mindre pappersbuntar 

kan transporterna optimeras. Svenska Spel har också under

sökt möjligheterna att övergå till tågtransporter och hoppas 

att möjligheten att använda tågtransporter i framtiden kom

mer att förbättras. 

Tjänsteresor Kontor på två orter och kasinon i fyra städer 

gör tjänsteresor till en nödvändighet. Svenska Spels medar

betare uppmanas att använda video och telefonkonferenser 

samt att planera sina mötesdagar så att resandet minimeras. 

Material/Produkter  Svenska Spel är stora förbrukare av 

papper i form av spelprogram, kvittorullar, spelkuponger etc. 

Att minska materialförbrukningen är därför ett fokusområde.  

Energi  Genom ständiga förbättringar och energisparande 

åtgärder försöker Svenska Spel sänka energiförbrukningen. 

Förnyelsebar el har införts i samtliga fastigheter utom Casino 

Cosmopol i Malmö. 

S
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Miljökrav på leverantörer

För att integrera miljöaspekter som en del i upphandlingar 

har Svenska Spel sedan tre år miljöriktlinjer för inköp av varor 

och tjänster. Riktlinjerna håller på att anpassas till Lagen om 

Offentlig Upphandling (LOU) som Svenska Spel omfattas av 

sedan februari 2010. Specifika och mer omfattande miljökrav 

ställs vid upphandling av exempelvis godstransporter, teknik 

och livsmedel. I och med anpassningen till LOU blir uppfölj

ningen av leverantörernas miljöarbete naturlig och systematisk.

Aktiviteter och resultat

Svenska Spel arbetar målmedvetet för att minimera sina 

koldioxid utsläpp. Under året har en rad aktiviteter genom

förts:

•  En grundläggande webbaserad miljöutbildning har tagits 

fram för Svenska Spels medarbetare. Syftet är att öka kun

skapen om miljöfrågorna och hur Svenska Spel arbetar med 

dessa. 

•  Nyckeltal för Svenska Spels fokusområden har kommunicerats 

till samtliga affärsområdeschefer. Nyckeltalen ska kunna 

mätas, följas upp och förankras internt. 

•  Arbetet med energibesparande åtgärder i Svenska Spels 

lokaler har fortsatt, bland annat genom installationer av 

rörelsedetektorer och LEDbelysning. Samtliga fastigheter 

har nu förnyelsebar el, förutom Casino Cosmopol i Malmö 

som förväntas få det under första kvartalet 2011. 

•   Genom att begränsa utskick av material till spelombuden 

till två dagar i veckan har stora miljömässiga och ekono

miska besparingar kunnat ske inom godstransporten. En 

halvering av antalet spelprogram i utskicken har även 

bidragit till att begränsa pappersanvändningen. 

•   En utredning för minskad energiförbrukning för Vegas

automater genomfördes. Den resulterade i införandet av  

en energisparfunktion. 

•  Svenska Spels Miljöråd är ett forum för företagets miljö

frågor och har bland annat till uppgift att formulera besluts

underlag. Rådet har under året utökats med representanter 

från alla affärsområden och träffas nu varje månad. Delta

garna har också genomgått en fördjupad miljöutbildning. 

•  En kvartalsrapport levereras till företagsledningen av Miljö

rådet som också har kvartalsvisa styrgruppsmöten med 

konkreta förslag och beslutspunkter. 

•  Svenska Spel försöker minska resandet och öka använd

ningen av videokonferenser och antalet konferensrum. 

Fokus 2011

Under 2011 kommer Svenska Spel att vidareutveckla, kom

municera och säkerställa genomförandet av företagets miljö

arbete.

•  Ett ökat användande av förnyelsebara energikällor medför 

att Svenska Spel undersöker möjligheten att anlägga sol

celler på taket till lokalerna i Visby. 

•  Miljöutbildning ska genomföras av de flesta medarbetarna. 

•  Ytterligare optimera godstransporter och materialanvändning.

•  Ytterligare insatser för att optimera tjänsteresorna ska 

genomföras.

•  Fortsätta satsningen på utbildning i Ecodriving för med

arbetare som kör bil i tjänsten.

•  Fortsätta kommunicera och förankra nyckeltalen internt för 

att öka delaktigheten i organisationen.

•  Säkra att även Casino Cosmopol i Malmö går över till för

nyelsebar el. 

Utsläpp CO2 2010
Flygresor  42 % 

Drivmedel personbilar*  18 %

Transporter, brev och paket 18 %

Energianvändning  22 %

Utsläpp CO2 2010, i %  

* Beräknad på schablon 
   för drivmedel.

Under 2010 var Svenska Spels 
totala utsläpp av CO

2
 1 770 ton.
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Materialanvändning i ton
2010 2009

Kuponger 456 499

Kvittorullar 396 427

Programblad 160 246

Lotter 210 261

Emballage lottförsändelser 12 10

Wellpapp 18 18

Kontorspapper 12 18

Bingobrickor — 3

Summa 1 264 1 482

Energianvändning i kWh
2010 2009

Elförbrukning Visby/Sundbyberg1 5 862 643 5 489 513

Elförbrukning Casino Cosmopol 9 644 236 9 573 716

Elförbrukning Bingohallar 2 — 397 872

Elförbrukning totalt 15 506 879 15 461 101

Varav förnyelsebar el 13 439 624 12 974 356

Fjärrvärme/kyla Visby/Sundbyberg 4 045 780 3 424 542

Fjärrvärme/kyla Casino Cosmopol 4 610 700 4 039 390

Fjärrvärme totalt 8 656 480 7 463 932

energianvändning totalt 24 163 359 22 925 033

1. Ökningen beror på förfinad mätmetod. 
2. Bingohallarna avvecklades den 1 juli 2009.

Fakta om Svenska Spels miljöarbete
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Kommentarer till Hållbarhetsredovisningen

Mätmetoderförklarasundervarjeenskiltnyckeltaldärdet

bedömtstillämpligt.

Mer information

YtterligareinformationomSvenskaSpelsHållbarhets

redovisningfinnspåsvenskaspel.se.

KontaktpersonförfrågorsomrörSvenskaSpels

övergripandeCSRarbete:ZenitaStrandänger,chefCSR,

+46498263631zenita.strandanger@svenskaspel.se

KontaktpersonförfrågorsomrörSvenskaSpelsarbete

kringHållbarhetsredovisningen:

MariaSchubert,projektledareCSR,+4687577910

maria.schubert@svenskaspel.se

GRI-rapportering
GRI:sresultatindikatoreråterfinnsunderrespektiveansvars

avsnittmedenmatrisförrelevansbedömning.Indikatorerna

harklassificeratsutifrånkriteriernastorpåverkanrespektive

litenpåverkaniförhållandetillSvenskaSpelsinflytandeoch

kontroll.Enbartdeindikatorersomharstorpåverkanmed

stortinflytanderedovisasutförligt.DåGRI:sresultatindikatorer

intealltidärrelevantaförSvenskaSpel,redovisarSvenskaSpel

egnanivåertillexempelvadgällerspelansvar.

BedömningarnahargjortsutifrånSvenskaSpelsegen

bedömningavföretagetsinflytande,kontrollochpåverkan

påsamhället.Ävenintressenternasvärderingavriskerligger

tillgrundförvilkaområdensomärrelevantaattredovisa

ochkommentera.

Deindikatorersomintebedömtssomrelevantaför

verksamheten2010ärinteupptagnairelevansmatrisen.
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Det är Svenska Spels egen bedömning att Hållbarhetsredovisningen 
2010 uppfyller de krav som ställs på en hållbarhetsredovisning på 
tillämplighetsnivå C+ baserad på tillämplighetsnivåerna framtagna 
av Global Reporting Initiative. Deloitte AB har bestyrkt Svenska 
Spels Hållbarhetsredovisning 2010 och bekräftar att den uppfyller 
tillämplighetsnivå C+. Se bestyrkanderapporten på sidan 131.

Bestyrkande av Svenska Spels Hållbarhetsredovisning

Tillämpningsnivå C C+ B B+ A A+

Obligatoriskt Egenbedömning

Frivilligt Uttalandefrån
tredjeman

GranskatavGRI
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Svenska Spels GRI-profil
Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

1. Strategi och analys

1.1 Uttalandefrånorganisationenshögstabeslutsfattare(VD,Ordförandeellermotsvarandeposition)om
relevansenavhållbarutvecklingförorganisationenochdessstrategi.

4–5,98 l

1.2 Beskrivningavhuvudsakligpåverkan,riskerochmöjligheter. 17–23,99–100 ◗

2. organisationsprofil

2.1 Organisationensnamn. Omslag l

2.2 Deviktigastevarumärkena,produkternaoch/ellertjänsterna. 25–31,34–45 l

2.3 Organisationsstruktur,enheter,affärsområden,dotterbolagochjointventures. 14–15,34–45,92 l

2.4 Lokaliseringavorganisationenshuvudkontor. 1,7,93,128,Omslag l

2.5 Antalländersomorganisationenharverksamheti,ochnamnenpådeländerdärviktigverksamhet
bedrivsellersomärsärskiltrelevantafördefrågorsomberörhållbarutvecklingiredovisningen.

10–13,22,85,119 l

2.6 Ägarstrukturochföretagsform. 9–10,14,21,23,46,
88,99,108,120

l

2.7 Marknadersomorganisationenärverksampå(inklusivegeografiskfördelning,sektorermanärverk
samiochtypavkunder/förmånstagare).

10–13,16 l

2.8 Denredovisandeorganisationensstorlek,inklusive–Antalanställda–Nettointäkt–Totalkapitalisering. 2,21,27–45,61,64–66,77,
119

l

2.9 Väsentligaförändringarunderredovisningsperiodenbeträffandestorlek,strukturellerägande. 3,7,14–16,25,77,83,98,112 l

2.10 Utmärkelserochprisersommottagitsunderredovisningsperioden. 3,35,40–41 l

3. information om redovisningen

redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod. 1,21,97 l

3.2 Datumförpubliceringenavdensenasteredovisningen. 21,97 l

3.3 Redovisningscykel. 21,100 l

3.4 Kontaktpersonförfrågorangåenderedovisningenochdessinnehåll. 123 l

redovisningens omfattning och avgränsning

3.5 Processerfördefinitionavinnehålletiredovisningen. 97,99–103 l

3.6 Redovisningensavgränsning. 97 l

3.7 Beskriveventuellasärskildabegränsningarförredovisningensomfattningochavgränsning. 97 l

3.8 Principförredovisningenavjointventures,dotterbolag,hyrdaanläggningar,utlokaliseradeverksam
hetersomväsentligtkanpåverkajämförbarhetenmellanolikatidsperioderoch/ellerorganisationer.

97 l

3.9 Beskrivningavmätmetoderochberäkningsunderlag. 97,114,121 l

3.10 Förklaringaveffektenavförändringaravinformationensomlämnatsitidigareredovisningaroch
skälenförsådanaförändringar.

121,122 l

3.11 Väsentligaförändringarsomgjortssedanförgåenderedovisningsperiodvadgälleravgränsning,
omfattningellermätmetodersomanväntsiredovisningen.

108,122 l

innehållsförteckning enligt gri

3.12 Innehållsförteckningsomvisarvariredovisningenstandardupplysningarnafinns. 124–130 l

Bestyrkande

3.13 Policyochnuvarandetillämpningmedavseendepåattlåtaredovisningenexterntbestyrkas. 123,131–132 l

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Styrning

4.1 Redogörelseförorganisationensbolagsstyrning. 46–60 l

4.2 Beskrivhuruvidastyrelseordförandeocksåärverkställandedirektör. 54,56 l

4.3 Förorganisationersomendastharenstyrelsenivå,angeantaletmedlemmarinomdennasomär
oberoendeoch/ellerinteingåriföretagsledningen.

49,54–55 l

4.4 Möjligheterföraktieägareochanställdaattkommamedrekommendationellervägledningtill
styrelsenellerföretagsledningen.

46–48,54 l

4.5 Kopplingmellanersättningtillstyrelseledamöter,ledandebefattningshavareochchefer(inklusive
avgångsavtal)ochorganisationensresultat(inklusivesocialaochmiljömässigaresultat).

52–53,78–80 l

4.6 Rutinerochprocesserinomstyrelsenförattsäkerställaattingaintressekonflikteruppstår. 46–53 l

4.7 Rutinerochprocesserförattbestämmavilkakvalifikationerochvilkenexpertissomstyrelsemedlem
marbörbesittaförattstyraorganisationensstrategiiekonomiska,miljömässigaochsocialafrågor.

48–49 l

4.8 Interntframtagnaaffärsidéerellergrundläggandevärderingar,uppförandekodochprinciperför
ekonomiskt,miljömässigtochsocialtuppträdande,samthurväldessainförtsiorganisationen.

3–5,8–9,16–26,35–37,
40–43,98–100,106–109,

111–118,120–121

l

Standardindikatorer
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Forts. Standardindikatorer Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

4.9 Rutinerochprocesseriorganisationensstyrelseförattkontrollerahurorganisationenuppmärksammaroch
hanterarekonomiska,miljömässigaochsocialafrågor(ochdithöranderelevantariskerochmöjligheter),samt
vilkainternationellaöverenskomnastandarder,uppförandekoderochprinciperorganisationenanslutersigtill
ochhurdessaföljs.

46,50–51,
58–60

l

4.10 Processerförattutvärderastyrelsensegnaprestationer,isynnerhetvadgällerekonomiska,miljömässigaoch
socialasådana.

m

Åtaganden beträffande externa initiativ

4.11 Beskrivningomhurorganisationenföljerförsiktighetsprincipen. 8,111–112,133 l

4.12 Externtutveckladeekonomiska,miljömässigaochsocialadeklarationer,principerellerandrainitiativsom
organisationenanslutitsigtillellerstödjer.

3,25,59,106–107,
114–115

l

4.13 Medlemskapiorganisationeroch/ellernationella/internationellalobbyorganisationer. 3,25,59,106,
110,114–115

◗

kommunikation med intressenter

4.14 Listadeintressegruppersomorganisationenharkontaktmed. 102 l

4.15 Principföridentifieringochurvalavintressenter. 102 l

4.16 Tillvägagångssättvidkommunikationmedintressenter,inklusivehuroftaochvilkentypavkontakter,pertyp
ochperintressentgrupp.

102 l

4.17 Viktigaområdenochfrågorsomharlyftsviakommunikationmedintressenter,ochhurorganisationenhar
hanteratdessaområdenochfrågorinklusivehurdepåverkatorganisationensredovisning.

103 l

Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området ansvar för 
miljön återfinns på sidan 97. Beskrivning av 
strategi och policy inom verksamhetsområdet 
återfinns på sidan 106. Staben Ekonomi/Säker-
het har ansvaret för att utveckla övergripande 
policyer, strategier, processer, verktyg och nyck-
eltal vad gäller Svenska Spels säkerhetsarbete. 
Organisationens olika delar har ansvar för den 
egna styrningen och uppföljningen.

Stor påverkan – stort inflytande
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 spelauto-
mater, kreditspel, bedrägerier samt penning-
tvätt finns redovisade [SO1–2]. Inga belopp för 
betydande böter vad gäller brott mot gällande 
lagar och bestämmelser har utbetalats [SO8].

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: Samhälle

SO1 Beskaffenhet,omfattningochändamålsenlighetavdeprogramochrutinersomutvärderarochstyr
verksamhetenspåverkanpåsamhället,inklusiveinträde,verksamhetochutträde.

111–115 l

aspekt: korruption

SO2 Procentandelochtotalaantaletaffärsenhetersomanalyseratsavseenderiskförkorruption. 36,106–107 l

SO3 Procentandelavdeanställdasomgenomgåttutbildningiorganisationenspolicyerochrutineravseende
motverkanmotkorruption.

106 ◗

SO4 Åtgärdersomvidtagitspågrundavkorruptionsincidenter. 36,106–107 l

aspekt: politik

SO5 Politiskaställningstagandenochdelaktighetipolitiskabeslutsprocesserochlobbying. m

SO6ADD Totaltvärdeavbidragochgåvoriformavpengarellerinnaturatillpolitiskapartier,politikerochlikartade
institutioner,perland.

m

aspekt: konkurrenshämmande aktiviteter

SO7ADD Totaltantaljuridiskaåtgärdersomvidtagitsmotorganisationenförkonkurrenshämmandeaktiviteter,
överträdelseavkonkurrenslagstiftningochmonopolbeteende,samtutfallethärav.

42–43,61,109 l

aspekt: efterlevnad

SO8 Beloppförbetydandeböterochtotaltantalickemonetärasanktionermotorganisationenförbrottmot
gällandelagarochbestämmelser.

125 l

Relevansbedömning
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / GRI-PROFIL

Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Ekonomiskt 
ansvar återfinns på sidan 97. Beskrivning av  
strategi och policy inom verksamhetsområdet 
återfinns på sidan 108. VD har ansvaret för att 
utveckla övergripande policyer, strategier, pro-
cesser, verktyg och nyckeltal vad gäller Svenska 
Spels ekonomiska ansvar. 

Ekonomiskt ansvar
Stor påverkan – stort inflytande
Svenska Spel redovisar intäkter, kostnader och 
samhällsinvesteringar. Samhällsinvesteringar är 
de satsningar som Svenska Spel direkt sponsrar. 
Svenska Spel stöttar även Hjärnfondens beroende -
forskning samt har inrättat ett forskningsråd i 
avsikt att stödja forskning om spelproblem. [EC1 
samt EC8]. I årsredovisningen presenteras upp-
gifter om avsatta medel för pensioner [EC3]. 

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: ekonomiska resultat

EC1 Skapatochlevereratdirektekonomisktvärde,inklusiveintäkter,rörelsekostnader,ersättningtillanställda,gåvor
ochandrasamhällsinvesteringar,balanseradvinstsamtbetalningartillfinansiärerochdenoffentligasektorn.

108 l

EC2 Finansiellpåverkan,samtandrariskerochmöjligheterförorganisationensaktiviteter,hänförligatill
klimatförändring.

m

EC3 Omfattningavorganisationensförmånsbestämdaåtaganden. 65,75,78–79,89 l

EC4 Väsentligtfinansielltstödfråndenoffentligasektorn. 75 l

aspekt: Marknadsnärvaro

EC5ADD Skalanförnormalaingångslönerjämförtmedminimilönerpåorterdärorganisationenharbetydande
verksamhet. m

EC6 Policyochpraxissamtandelenutgiftersombetalastilllokalaleverantörerpåväsentligaverksamhetsplatser. m

EC7
Rutinerförlokalanställningochandelenavledandebefattningshavaresomanställtslokaltdärorganisationen
harbetydandeverksamhet. m

aspekt: indirekt ekonomisk påverkan

EC8 Utvecklingochpåverkanavinvesteringariinfrastrukturochtjänstersomhuvudsakligengörsförallmänhetens
nytta,påkommersiellbasisellerutanfullersättning.

3,7,26,
108–109,126

l

EC9ADD Förståelseomochbeskrivningavbetydandeindirektaekonomiskaeffekterinklusiveeffekternasomfattning. m
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resultatindikatorer för mänskliga rättigheter

aspekt: investerings- och upphandlingsrutiner

HR1 Procentuellandelochantalbetydandeinvesteringsbeslutsominkluderarkravgällandemänskligarättigheter,
ellersomhargenomgåttengranskningavhurmänskligarättigheterhanteras.

m

HR2 Procentavbetydandeleverantörerochunderleverantörersomhargranskatsavseendeefterlevnadav
mänskligarättigheterhanterassamtvidtagnaåtgärder.

106–107 ◗

HR3ADD Totaltantalpersonalutbildningstimmarsomägnatsåtutbildningipolicyerochrutinerförmänskligarättigheter,som
ärrelevantaförverksamheten,samtdenprocentuellaandelenavdeanställdasomgenomgåttsådanutbildning.

106 ◗
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Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: kunders hälsa och säkerhet

PR1 Defaserilivscykelndåproduktersochtjänsterspåverkanpåhälsaochsäkerhetskautvärderasiförbättringssyfte
ochandelenavväsentligaproduktochtjänstekategoriersomgenomgåttsådanautvärderingsprocesser.

18,98,100,111,113,
115,127

l

PR2ADD Totaltantalfalldärreglerochfrivilligakodergällandehälsoochsäkerhetspåverkanfrånprodukterochtjänster
underderaslivscykelinteefterlevts.Informationenskagesuppdelateftereffektenavbristenpåefterlevnad.

36,114 l

aspekt: Märkning av produkter och tjänster

PR3 Typavinformationomprodukterochtjänstersomkrävsenligtrutinerna,samtandeliprocentavprodukteroch
tjänstersomberörsavdessakrav.

m

PR4ADD Totaltantalfalldärbestämmelserochfrivilligakoderförinformationomochmärkningavprodukterochtjänster
inteföljts.Informationenskagesuppdelateftereffektenavbristenpåefterlevnad.

m

PR5ADD Rutinerförkundnöjdhet,inklusiveresultatfrånkundundersökningar. m

aspekt: Marknadskommunikation

PR6 Programförefterlevnadavlagar,standarderochfrivilligakoderförmarknadskommunikation,inklusive
marknadsföring,PRochsponsring.

25,110,114–115 l

PR7ADD Totaltantalfalldärbestämmelserochfrivilligakodergällandemarknadskommunikation,inklusiveannonse
ring,marknadsföringochsponsringinteföljts.Informationenskagesuppdelateftereffektenavbristenpå
efterlevnad.

127 l

aspekt: kunders integritet

PR8ADD Totaltantalunderbyggdaklagomålgällandeöverträdelsermotkundintegritetenochförlustavkunddata. m

aspekt: efterlevnad

PR9 Betydandebötesbeloppförbrottmotgällandelagarochbestämmelsergällandetillhandahållandetoch
användningenavprodukterochtjänster.

m

Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Socialt 
ansvar återfinns på sidan 97. Beskrivning av stra-
tegi och policy inom området återfinns på sidan 
111. Staben Information & CSR har ansvaret för 
att utveckla övergripande policyer, strategier, 
processer, verktyg och nyckeltal vad gäller 
Svenska Spels sociala ansvarsarbete. Organisa-
tionens olika delar har ansvar för den egna styr-
ningen och uppföljningen.

Stor påverkan – stort inflytande
Under 2009 infördes GAM-GaRD som ett obliga-
torium i produktutvecklingsprocessen. GAM-
GaRD är ett licensbaserat spelansvarsverktyg 

Socialt ansvar och spelansvar
som stöttar produktutvecklarna i deras arbete 
med att identifiera riskkomponenterna i ett  
spel. Svenska Spel har ett ansvar att förhindra 
penningtvätt, bedrägerier, minderårigt spe-
lande samt förebygga negativa sociala konse-
kvenser av spelandet. Detta redovisas genom 
nyckeltal under avsnittet affärsetik och säkerhet 
samt socialt ansvar [PR2]. Svenska Spel har inte 
haft något fall i Marknadsdomstolen under  
2010. Svenska Spel har anslutit sig till såväl egna, 
nationella som internationella forum och 
marknad sföringsetiska riktlinjer [PR6].

Relevansbedömning

Litet Stort

Li
te

n
St

or

Inflytande och kontroll

På
ve

rk
an

PR9
PR1
PR2
PR6
PR7
PR8

PR3 PR4
PR5

Resultatindikatorer för produktansvar



128   SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010

Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området Ansvar för 
medarbetare återfinns på sidan 97. Beskrivning 
av strategi och policy inom verksamhetsområdet 
återfinns på sidan 116. HR-staben har ansvaret 
för att utveckla övergripande policyer, strategier, 
processer, verktyg och nyckeltal vad gäller 
Svenska Spels ansvar för medarbetare.

Stor påverkan – stort inflytande 
Svenska Spel har sex verksamhetsorter; huvud-
kontoret i Visby på Gotland, kontoret i Sundby-
berg samt de fyra kasinoorterna Stockholm, 

Ansvar för medarbetare
Göteborg, Malmö och Sundsvall [LA1–2]. Samt-
liga anställda inom koncernen omfattas av kol-
lektivavtal [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 individu-
ella analyser och arbete med stressprocesser  
vid behov. Kontinuerligt samarbete med Försäk-
ringskassan på individnivå [LA7–8]. Samman-
sättning av styrelse och ledning ur ett mångfalds-
perspektiv redovisas i årsredovisningen [LA13]. 
Svenska Spel genomför årligen en lönekartlägg-
ning fördelat på region, tjänster och lön [LA14].

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: anställning

LA1 Totalpersonalstyrkauppdeladpåanställningsform,anställningsvillkorochregion. 119 l

LA2 Totaltantalanställdasomslutatochpersonalomsättning,peråldersgrupp,könochregion. 119 ◗

LA3ADD Förmånersomgestillheltidsanställdpersonalochsominteomfattartillfälligtochdeltidsanställda.
Informationenskagesförvarjestörreverksamhet.

119 l

aspekt: relationer mellan anställda och ledning

LA4 Andelavpersonalstyrkansomomfattasavkollektivavtal. 119,128 l

LA5 Minstavarseltidangåendebetydandeförändringariverksamheten,medupplysningomhuruvidadettaär
specificeratikollektivavtal.

m

aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet

LA6ADD Andelavpersonalstyrkan(iprocent)somärrepresenteradiformellaochförledningochpersonal
gemensammakommittéerförhälsaochsäkerhet,sombistårmedövervakningochrådgivningomprogram
förhälsaochsäkerhet.

m

LA7 Omfattningenavskador,arbetsrelateradesjukdomar,förloradearbetsdagar,frånvarosamttotalaantaletarbets
relateradedödsolyckorperregion.

119  ◗

LA8 Utbildning,rådgivning,förebyggandeåtgärderochriskhanteringsprogrampåplatsförattstödjadeanställda,
derasfamiljerellersamhällsmedlemmarbeträffandeallvarligasjukdomar.

m

LA9ADD Frågoromhälsaochsäkerhetsomomfattasavformellaöverenskommelsermedfackföreningar. m

aspekt: Utbildning

LA10 Genomsnittligtantalträningsochutbildningstimmarperanställdochår,fördelatpåpersonalkategorier. m

LA11ADD Programförvidareutbildningochlivslångtlärandeförattstödjafortsattanställningsbarhetsamtbiståanställda
vidanställningensslut.

m

LA12ADD Andelanställda(iprocent)somfårregelbundenutvärderingochuppföljningavsinprestationoch
karriärutveckling.

m

aspekt: Mångfald och jämställdhet

LA13 Sammansättningavstyrelseochledningsamtuppdelningavandraanställdaefterkön,åldersgrupp,minoritets
grupptillhörighetochandramångfaldsindikatorer.

54–57,77,119 ◗

LA14 Löneskillnadiprocentmellanmänochkvinnorperanställningskategori. 119 l

aspekt: icke-diskriminering

HR4 Antalfallavdiskriminering,samtvidtagnaåtgärder. 119 l

aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal

HR5 Verksamheterförvilkamanuppmärksammatattföreningsfrihetenochrättentillkollektivavtalkanvaraväsent
ligthotadeochåtgärdersomvidtagitsförattstödjadessarättigheter.

m
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Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsstyrning inom området ansvar för 
miljön återfinns på sidan 97. Beskrivning av  
strategi och policy inom verksamhetsområdet 
återfinns på sidan 120. Staben Information & CSR 
har ansvaret för att utveckla övergripande poli-
cyer, strategier, processer, verktyg och nyckeltal 
vad gäller Svenska Spels miljöarbete.

Stor påverkan – stort inflytande
Svenska Spel är stora förbrukare av papper,  
kvitton, lotter och kontorsmaterial. Att minska 
miljöförbrukningen är ett fokusområde inom 

Miljöansvar
Svenska Spels miljö arbete [EN1]. Energianvänd-
ningen är till största delen kontorsel, uppvärm-
ning 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 Europa, USA, Kanada och Indien 
[EN16–17], [EN18], [EN29]. 

Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: Material

EN1 Materialanvändningiviktellervolym. 122 l

EN2 Återvunnetmaterialiprocentavmaterialanvändning. m

aspekt: energi

EN3 Direktenergianvändningperprimärenergikälla. m

EN4 Indirektenergianvändningperprimärenergikälla. 122 l

EN5ADD Minskadenergianvändninggenomsparandeocheffektivitetsförbättringar. m

EN6ADD Initiativföratttillhandahållaprodukterochtjänstersomärenergieffektivaellerbaseradepåförnyelsebarenergi,
samtminskningaravenergibehovetsomettresultatavdessainitiativ.

m

EN7ADD Initiativförattminskaindirektenergianvändningsamtuppnåddreducering. m

Forts. anställningsförhållanden och arbetsvillkor Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: Barnarbete

HR6 Verksamheterförvilkamanuppmärksammatattdetfinnsväsentligriskförfallavbarnarbeteochåtgärdersom
vidtagitsförattbidratillavskaffandeavbarnarbete.

m

aspekt: Tvångsarbete

HR7 Verksamheterförvilkamanuppmärksammatattdetfinnsväsentligriskförtvångsarbeteochobligatoriskt
arbete,ochåtgärdersomvidtagitsförattbidratillavskaffandeavtvångsarbeteellerobligatorisktarbete.

m

aspekt: Säkerhetsrutiner

HR8ADD Procentavsäkerhetspersonalensomfåttutbildningiorganisationenspolicyerochrutinersomhandlarom
mänskligarättigheter,somärrelevantaförverksamheten.

m

aspekt: Ursprungsbefolkningars rättigheter

HR9ADD Totaltantalfallavkränkningarmotursprungsbefolkningarsrättigheterochvidtagnaåtgärder. m
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Forts. Miljöpåverkan Sida

redovisas l 
redovisas delvis  ◗ 

redovisas ej m

aspekt: vatten

EN8 Totalvattenanvändningperkälla. m

EN9ADD Vattenkällorsomväsentligtpåverkasavvattenanvändningen. m

EN10ADD Återvunnenochåteranvändvattenvolym,itotalasiffrorochiprocentavtotaltanvändvolym. m

aspekt: Biologisk mångfald

EN11 Lokaliseringochstorlekavägd,hyrdochbrukadmark,iellerintillskyddadeområdenochområdenmed
högtbiologisktmångfaldsvärdeutanförskyddadeområden.

m

EN12 Beskrivningavväsentligpåverkanfrånaktiviteter,produkterochtjänsterpådenbiologiskamångfalden
iskyddadeområden,samtområdenmedhögbiodiversitetutanförskyddadeområden.

m

EN13ADD Skyddadeellerrestaureradehabitat(livsmiljöer). m

EN14ADD Strategier,pågåendeåtgärderochplanerförattframgenthanterapåverkanpådenbiologiskamångfalden. m

EN15ADD AntalIUCNrödlistadearterochnationelltskyddadeartermedhabitatiområdensompåverkasav
verksamheten. m

aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN16 Totaladirektaochindirektautsläppavväxthusgaser,ivikt. 121 l

EN17 Andrarelevantaindirektautsläppavväxthusgaser,ivikt. 121 l

EN18ADD Initiativförattminskautsläppenavväxthusgaser,samtuppnåddminskning. 120–121 ◗

EN19 Utsläppavozonnedbrytandeämnen,ivikt. m

EN20 NOx,SOx,samtandraväsentligaluftföroreningar,iviktpertyp. m

EN21 Totaltutsläpptillvatten,perkvalitetochrecipient. m

EN22 Totalavfallsvikt,pertypochhanteringsmetod. m

EN23 Totaltantalochvolymavväsentligtspill. m

EN24ADD Viktavtransporterat,importerat,exporteratellerbehandlatavfallsomklassatssommiljöfarligtenligtvillkoreni
BaselkonventionensBilagorI,II,IIIochVIII,samtprocenttransporteratavfallsomtransporteratsinternationellt.

m

EN25ADD Identitet,storlek,skyddsstatusochvärdeavseendebiologiskmångfaldförvattenmassormedtillhörande
habitatsomväsentligtpåverkasavdenredovisandeorganisationensutsläppavvattensamtdessavgivna
avrinningsvatten.

m

aspekt: produkter och tjänster

EN26 Åtgärderförattminskamiljöpåverkanfrånprodukterochtjänster,samtresultathärav. 120–121 ◗

EN27 Procentavsåldaprodukterochderasförpackningarsomåterinsamlas,perkategori. m

aspekt: efterlevnad

EN28 Monetärtvärdeavbetydandeböter,ochdettotalaantaletickemonetärasanktionertillföljdavöverträdelserav
miljölagstiftningochbestämmelser.

m

aspekt: Transport

EN29ADD Väsentligmiljöpåverkangenomtransportavprodukterochandravarorochmaterialsomanvändsi
organisationensverksamhet,inklusivemedarbetarnasarbetsresor/tjänsteresor.

121 l

aspekt: Övergripande

EN30ADD Sammanlagdakostnaderochinvesteringarförmiljöskydd,pertyp. m

HÅLLBARHETSREDOVISNING / GRI-PROFIL



SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010   131

Kombinerad bestyrkanderapport 
Revisors rapport över kombinerad granskning av  

AB Svenska Spels Hållbarhetsredovisning

TillläsarnaavSvenskaSpelsHållbarhetsredovisning

Inledning

ViharfåttiuppdragavstyrelseniABSvenskaSpelattgran

skainnehålletiSvenskaSpelsHållbarhetsredovisningförår

2010,påsidorna97–130iårsredovisningen.Detärstyrelsen

ochföretagsledningensomharansvaretfördetlöpande

arbetetinommiljö,arbetsmiljö,kvalitet,socialtansvaroch

hållbarutvecklingsamtförattupprättaochpresentera

Hållbarhetsredovisningenienlighetmedtillämpligakriterier.

VårtansvarärattuttalaenslutsatsomHållbarhetsredovis

ningengrundadpåvårgranskning.

Granskningens inriktning och omfattning

ViharutförtuppdragetienlighetmedRevR6Bestyrkande

avhållbarhetsredovisningutgivenavFar.Enrevisionsyftar

tillattuppnåenrimligsäkerhet,förattförsäkraossomatt

informationeninteinnehållerväsentligafelaktigheter.En

revisioninnefattarattgranskaetturvalavunderlagenför

kvantitativochkvalitativinformationiHållbarhetsredovis

ningen.Enöversiktliggranskningärihuvudsakbegränsad

tillförfrågningarhosbolagetspersonalmedansvarför

hållbarhetsfrågorochanalytiskgranskningochattvidta

andraöversiktligagranskningsåtgärder.Denuttaladeslut

satsengrundadpåvåröversiktligagranskninghardärför

intedensäkerhetsomvåruttaladeslutsatsgrundadpå

vårrevisionhar.Eftersomdettaärettkombineratuppdrag

lämnarvivåraslutsatseravseenderevisionochöversiktlig

granskningiseparataavsnitt.

Vårtuppdragomfattargranskningavföljandeområden

ochsyftarantingentillettbestyrkandemedrimligsäkerhet

(nedanbenämntrevision)ellerbegränsadsäkerhet(nedan

benämntöversiktliggranskning):

1.Våröversiktligagranskningharomfattatsidorna97–130

iårsredovisningen.

2.Vårrevisionharomfattatföljandeinformation:

 a.Socialtansvar–tabellen”FaktaomSvenskaSpelsspel

ansvar”påsidan114.

Vårtbestyrkandeomfattarintedeantagandensomanvänts

ellerhuruvidadetärmöjligtförföretagetattuppnåfram

tidsinriktadinformation(såsommål,förväntningaroch

ambitioner).

Dekriteriersomvårgranskningbaseraspåärdedelar

avSustainabilityReportingGuidelinesG3,utgivenavThe

GlobalReportingInitiative(GRI),somärtillämpligaför

Hållbarhetsredovisningen,samtderedovisningsochberäk

ningsprincipersomföretagetsärskilttagitfram.Vianseratt

dessakriterierärlämpligaförupprättandeavHållbarhets

redovisningen.

Genomförda granskningsåtgärder  

vid vår översiktliga granskning

Deviktigasteåtgärdernaivåröversiktligagranskninghar

utgjortsavföljande:

a. uppdateringavvårkunskapochförståelseförSvenska

Spelsorganisationochverksamhet,

b.bedömningavkriteriernaslämplighetochtillämpning

avseendeintressenternasinformationsbehov,

c. bedömningavresultatetavföretagetsintressentdialog,

d.intervjuermedansvarigachefer,påkoncernnivåochpå

utvaldaenheterisyfteattbedömaomdenkvalitativaoch

kvantitativainformationenihållbarhetsredovisningenär

fullständig,riktigochtillräcklig,

e. tagitdelavinternaochexternadokumentförattbedöma

omdenrapporteradeinformationenärfullständig,riktig

ochtillräcklig,

f. analytiskgranskningavrapporteradinformation,

g.bedömningavföretagetsuttaladetillämpningsnivå

avseendeGRI:sriktlinjer,

>>
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h.övervägandeavhelhetsintrycketavHållbarhetsredovis

ningen,samtdessformat,därvidövervägandeavinfor

mationensinbördesöverensstämmelsemedtillämpade

kriterier,och

i. avstämningavdengranskadeinformationenmothållbar

hetsinformationeniföretagetsårsredovisningförår2010.

Genomförda granskningsåtgärder vid vår revision

Vårrevisionharomfattatföljandegranskningsåtgärder:

a. avstämningavredovisadinformationmotinternaoch

externakälldokumentochgenomförandeavdetaljtester

avutvaldaindikatoreritabellen”FaktaomSvenskaSpels

spelansvar”påsidan114iårsredovisningen.

Vianserattdebevissomviskaffatundervårgranskningär

tillräckligaochändamålsenligaisyfteattgeossgrundför

våraslutsatsernedan.

Slutsatser

vår slutsats baserad på vår översiktliga granskning

Grundatpåvåröversiktligagranskninghardetintekommit

framnågraomständighetersomgerossanledningattanse

attinformationenihållbarhetsredovisningensomomfattas

avvåröversiktligagranskninginte,ialltväsentligt,ärupp

rättadienlighetmeddeovanangivnakriterierna.

vår slutsats baserad på vår revision

GrundatpåvårrevisionanserviattdeninformationiHållbar

hetsredovisningensomomfattasavvårtuppdrag,iallt

väsentligtharupprättatsienlighetmeddeovanangivna

kriterierna.

Stockholmden10mars2011

DeloitteAB

	 Lars	Egenäs	 Torbjörn	Westman

 Auktoriseradrevisor SpecialistmedlemiFar



Övriga begrepp

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

Corporate Social Responsibility (CSR) Ett förhåll-
ningssätt som innebär att företag frivilligt inte-
grerar socialt och miljömässigt hänsynstagande 
i sin affärsverksamhet och i samverkan med sina 
intressenter. CSR kan delas upp i flera områden; 
Affärs  etiskt ansvar, Miljöansvar, Socialt ansvar 
och Ekonomiskt ansvar (Källa: EU-kommissionen).

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 markna-
den. EU-kommissionen handlägger misstänkta 
brott mot fördraget, så kallade fördragsbrotts-
ärenden.

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 
skydds åtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka risk för 
negativa sociala konsekvenser för konsumen-
terna och samhället.

Kanalisering Svenska Spel ska i möjligaste 
mån styra över (kanalisera) en så stor del av 
svenskarnas spelande från de utlandsbaserade 
nätbolagen till Svenska Spels spelmiljö.

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

Nettospelmarknad Den totala kända svenska 
spelmarknaden i kronor, baserad på spel-
bolagens sammanlagda nettospelintäkter.

Ombud De butikskedjor, varuhus, livsmedels-
butiker, tobaksaffärer, bensinstationer etc. som 
enligt avtal tillhandahåller Svenska Spels spel 
och lotterier.

Provköp Svenska Spel anlitar extern leverantör 
som gör anonyma kundbesök hos ombud och 
affärspartners för att kontrollera att bestäm-
melserna kring åldersgränser och legitimations-
kontroll följs.

Rake Vid pokerspel på såväl Casino Cosmopol 
som på svenskaspel.se tas en avgift, så kallad 
rake, ut. På svenskaspel.se utgör den 2,5–10 %  
av insatsen och hos Casino Cosmopol 5–10 %.

PlayscanTM/Spelkoll En tjänst på svenskaspel.se 
som aktivt förebygger problemspelande genom 
att identifiera spelare som riskerar att få spel-
problem i framtiden. Den som aktiverar Play-
scanTM/Spelkoll får besked om eventuella för-
ändringar i sitt spelbeteende. Svenska Spels 
dotter bolag Playscan AB licensierar PlayscanTM/ 
Spelkoll till andra spel operatörer, till exempel 
franska La Française des Jeux, svenska Miljon-
lotteriet, finska Ray och kanadensiska Atlantic 
Lottery.

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.

definitioner och begrepp:

Ekonomiska begrepp

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

Nettospelintäkter Bruttospelintäkter minus 
vinnarnas andel.

Nettoomsättning från spelverksamheten m.m. 
Nettospelintäkter minus provisioner till ombud 
samt övriga intäkter hänförliga till spelverksam-
heten.

Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning 
från spelverksamhet m.m. dividerat med medel-
antalet anställda.

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med 
genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskriv-
ningar 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, provisioner och avdragna kostnader 
för Svenska Spels administration. Från överskot-
tet av Penning lotten utbetalas en del till kultur-
ändamål. Resterande del tillfaller statskassan.

Solberg  •  Tryck: Billes Tryckeri •  Foto: Olof Holdar, Magnus 
Glans, Sören Andersson, Bildbyrån med flera. Omslagsbilden är 
tagen av Jennifer Nemie och visar den pokal som prisbelönade 
ombud erhåller på Svenska Spels årliga Ombudsgala.
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