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14Divisionerna 
Ombud och Direkt

Divisionerna Ombud och Direkt 
står för affärerna. Svenska Spel 
samarbetar med över 6 000 butiker, 
drygt 2 000 restauranger samt ett 
stort antal idrottsföreningar. 

2VD har ordet

Vinsten ökar 
mer än spelandet, 
kan det bli bättre?

29Samhällsrapport

Svenska Spel är en stor arbetsgivare 
och marknadsledande inom branschen. 
Därför är det viktigt att vi bidrar till en 
positiv samhällsutveckling.

Kalendarium 2007
Årsstämma 25 april 2007
Delårsrapport, januari–mars 20 april 2007
Delårsrapport, januari–juni 20 juli 2007
Delårsrapport, januari–september 23 oktober 2007

Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 25 april, 
kl 16.00 på Wisby Hotel i Visby.

Innehåll



Nyckeltal

Svenska Spel i sammandrag

Sportspel
■  Oddset
■  Stryktipset
■  Europatipset
■  Måltipset

Nummerspel
■  Lotto
■  Viking Lotto
■  Joker
■  Keno
■   Limbo (introduceras

 2007)

Lotter
■  Triss
■  Tia
■  Skrap-Spel
■  Penning
■  Föreningslotter
■   Lotter med kortare  livslängd

Kasinospel och spel exklusivt 
för  Internet
■   Kasinospel 

(bord och slots)
■   Poker på svenskaspel.se
■   Bingo på svenskaspel.se
■   Pick’n’Click på svenskaspel.se

Prioriteringar under 2007

Viktiga händelser 2006

Våra spel

Koncernen

 

 2006 2005

Spelintäkter m.m, MSEK 20 281 19 287

Spelintäkter netto, MSEK 8 905 8 506

Rörelseresultat, MSEK 4 763 4 521

Rörelsemarginal, % 23,5 22,8

Heltidstjänster* 1 486 1 425

* övriga är heltidstjänster i staberna 

■   Ökad omsättning och rekordstor vinst resulterade 
i ökat bidrag till idrotten

■   Flera ansökningar om koncessionsändringar, men 
tillstånd ännu ej erhållna

■   WLA-revision inom området spelansvar fastställer 
att Svenska Spel hör till de världsledande

■  Spelsupporten samlad i Visby
■  Infört en strategi för långsiktig chefsförsörjning
■   Projekt Limbo startade, liksom det unika Projekt P 

– en framtidssatsning inom spelansvar
■   Oddsets årsomsättning blev rekord mycket tack vare 

ett framgångsrikt Fotbolls-VM under sommaren
■  Även Keno noterade omsättningsrekord

■   Världsledande i spelansvar
■   Öka för att behålla: Genomföra strategierna för 

att bibehålla marknadsandel och konkurrenskraft
■  Minska verksamhetens kostnader
■   Införa och certifiera ett ledningssystem för infor-

mationssäkerhet i enlighet med den internationella 
standarden SS-ISO/IEC 27001

■   Insatser för att värna om miljön fortsätter. Införa 
miljöstandard och nyckeltal

■  Införa 18-årsgräns för alla spel utom lotter

Organisationen är uppdelad på två divisioner – Ombud 
och Direkt – med underliggande affärsområden. 
Affärsområde International rapporterar direkt till VD.

Division Ombud

 2006 2005

Spelintäkter m.m, MSEK 17 599 17 768

Spelintäkter netto, MSEK 7 050 7 093

Rörelseresultat, MSEK 4 044 3 966

Rörelsemarginal, % 23,1 22,5

Heltidstjänster 203 205

 

■   Närmare 700 ombud diplomerade i spelansvar
■   Samtliga spel- och lottombud utrustades med 

nya terminaler
■   2 000 Winwave-automater ersatte gamla på 

restaurangerna
■  Över 500 nya lottombud etablerade
■   Nytt affärsområde under uppbyggnad: 

AO Förening
■   Triss firade 20 år med succélotten Triss Jubileums-

paket
■   Oddset firade 20 år och lanserade tre matcher 

på Hockey-Bomben
■   Nya lotter med begränsad livslängd: Monte Carlo 

och Skrap-Sudoku

■   Fortsätta arbeta för att få till stånd tidigare 
anhållna koncessionsändringar

■  Utveckla det nya affärsområdet Förening
■  Lansera Projekt P
■  18-årsgränsen
■   Implementering av ny spelansvarsutbildning 

för  restauratörerna
■  Lansera Limbo i början av året
■  Lansera fler lotter
■  Införa nytt centralsystem för AO Restaurang

Affärsområden  Butik, Restaurang, Förening.

Division Direkt

 2006 2005

Spelintäkter m.m, MSEK 2 790 2 152

Spelintäkter netto, MSEK 1 855 1 413

Rörelseresultat, MSEK 920 792

Rörelsemarginal, % 35,9 40,9

Heltidstjänster 910 841

 

■   Poker på svenskaspel.se fick snabbt en marknads-
andel på 30 procent

■  Stark tillväxt på svenskaspel.se
■   Ökad försäljning, fler besök och förbättrade 

 attityder till kasinoverksamheten
■   Kasinoutredningen SOU 2006:64 konstaterar 

att Casino Cosmopol på ett bra sätt lever upp 
till de villkor som ställs

■   Nya affärsområden under uppbyggnad: 
AO Bingohallar och AO Prenumeration

■  Utveckla nya och befintliga distributionskanaler
■  Införa fler objekt på Oddset Lången
■  Utveckling och utvärdering av spelansvarsverktyg
■  Arbeta för ökad marknadsandel för svenskaspel.se
■   Utveckla spelupplevelsen på svenskaspel.se
■   Ytterligare förbättra spel- och gästupplevelsen 

på Casino Cosmopol
■  Utveckla de nya affärsområdena
■  Ytterligare kanalutveckling

Affärsområden  Internet & telefon, Kasino, 
 Bingo hallar.
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Fördelning av 
överskottet 2002–2006

Ungdomsstyrelsen

Efter en relativt dyster vinter följde en strålande vår, sommar 
och höst. 2006 avslutades med en check på 1,2 miljarder 
kronor till idrottsrörelsen.

Under våren introducerades poker på svenskaspel.se. 
Cirka 137 000 spelare anammade det nya pokerrummet med 
inbyggt spelansvar. Inom kort tid hade Svenska Spels Internet-
poker nått en marknadsandel på 30 procent.

2006 var ett fantastiskt idrottsår. Sommarens stora händelse, 
Fotbolls-VM, lyfte intresset för sportspelen och bidrog starkt 
till att det 20 år gamla Oddset slog omsättningsrekord.

Samtidigt hämtade sig spelandet på värdeautomaterna Jack 
Vegas efter den nedgång som föregående års rökförbud hade 
medfört.

Hela vår vinst går oavkortat till samhällsnyttiga ändamål i Sverige. Riksdagen 
f attar beslut om en inriktning av fördelningen av vinsten som föreslås års-
stämman för beslut. Av årets vinst på 4 807 miljoner kronor utbetalas 1 370 
miljoner kronor (1 151) till folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdoms-
verksamhet via Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Av dessa erhåller 
Riksidrotts förbundet 1 216  miljoner kronor (1 019) och Ungdomsstyrelsen 
154 miljoner  kronor (131). Till kulturändamål utbetalas 435 000 kronor från 
överskottet från Penninglotten. Resterande belopp, 3 437 miljoner kronor, 
tillfaller statskassan och därmed hela svenska folket på ett eller annat sätt. 

Året i korthet

Trotjänarna Lotto och Keno gick stadigt uppåt under hela 
året. Drömvinsten på Lotto och Joker föll ut vid tre tillfällen 
och gav som mest 93,3 miljoner kronor i vinst till en av 
kunderna på svenskaspel.se. Kenos år slutade med ett nytt 
omsättningsrekord utan några större åtgärder mer än profes-
sionell marknadsföring och återigen en effektfull Keno-
festival.

Höstens regeringsskifte innebär också att en översyn av 
den svenska spelmarknaden sannolikt är att vänta.

Defi nition omsättning  I spelbranschen skiljer man på bruttoomsättning, 
som är den totalsumma som ingår i potten, och nettoomsättning, som är 
den som blir kvar då vinnarnas andel har betalats ut. I kasinosammanhang 
räknar man enbart på nettoomsättning.

Nyckeltal

Prioriteringar under 2007
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Svenska Spels 
uppdrag

Statens ambition är att verka för 

att spelmarknaden utvecklas på 

ett positivt sätt inom ramen för 

ett socialt ansvarstagande, en väl 

utbyggd service och utan risk för 

att säkerhet i hanteringen efter-

sätts. Detta ska ske med bibehål-

lande och utveckling av en fortsatt 

god lönsamhet för föreningslivet 

och staten. Svenska Spels uppdrag 

från staten är därför att genom 

 förnyelse och utveckling tillgodose 

konsumenternas efterfrågan på 

 attraktiva lotterier och spel. I upp-

draget ligger också att ta särskild 

hänsyn till den internationella 

 konkurrensen och att kunna 

erbjuda ett konkurrenskraftigt 

alternativ som tillgodoser högt 

ställda krav på spelansvar. Rekordvinst för 
Svenska Spel

Vinsten 2006 blev 
4 807 miljoner kronor. 
Hela överskottet till  -
faller folk- och idrotts-
rörelsernas lokala barn- 
och ungdomsverksamhet 
samt statskassan.

!
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Som ni kan se så var 2006 ett bra år, även om det 
 började lite tungt. Efter en enorm julspurt i slutet 

av 2005 hade lotterna en svacka i början av året, rök-
förbudet på restaurangerna slog hårdare mot våra Jack 
Vegas-automater än vad vi räknat med, de tillstånd vi 
sökte redan före sommaren hamnade i valskugga och 

konkurrensen märktes mer än någonsin tidigare. Mängder 
med sajter av varierande kvalitet och seriositet erbjuder nu 
spel till den svenska marknaden – produkter som vi inte är 
i närheten av att få tillstånd att lansera – och med nästan 
uteslutande bättre villkor än vad vi har. Som om det inte 
vore nog lägger de ned allt större summor på aggressiv 
marknadsföring, samtidigt som vi minskat våra medie-
investeringar under de senaste två åren.

Trots det besvärliga läget, som är långt ifrån det mono-
pol många vill kalla det, lyckades vi hålla vår omsättning 
på en jämn nivå – och öka vinsten. Jämfört med 2005 
ökade vi nettovinsten med 238 miljoner kronor till 4 807 
miljoner kronor och noterar ett rekordresultat, det bästa 
i bolagets historia, trots att spelandet inte ökade nämnvärt.

Någon ställde frågan om det kan bli bättre: att vi håller 
spelandet på en jämn nivå, men ökar vinsten? Jo, visst 
kan det bli bättre. Först och främst hoppas vi på en fram-
tida spelreglering som fungerar – även på nätet. 

Vinsten ökar mer än spelandet, 
kan det bli bättre?

VD HAR ORDET

■  11 165 809 084 kronor i utbetalda spelvinster
■  4 807 102 400 kronor i vinst
■  1 216 141 000 kronor till idrotten
■  153 910 000 kronor till Ungdomsstyrelsen
■   137 000 pokerspelare
■   1 945 strålande medarbetare
■   243 nya miljonärer
■   2 nya affärsområden
■   1:a i spelansvar



SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2006   3

Fler och fl er 
verkar inse att 
frågan om 
monopol eller 
licenssystem i 
sig faktiskt är 
underordnad 
behovet av att 

skapa en spel- och lotterilag som fungerar för hela spel-
marknaden, där aktörer som inte har tillstånd inte heller 
tillåts verka på marknaden. Skulle politikerna välja ett 
licenssystem för Internet, vilket i dagsläget är ett av alter-
nativen som diskuteras, är detta inget vi räds. Snarare 
tvärtom. Då möts vi nämligen på lika villkor.

Svenska Spel står starkt genom vår långa historia – den 
första Penninglotten såldes redan 1897 och den första 
Stryktipstalongen lämnades in 1934 – och genom alla de 
satsningar vi gör för att utveckla nya affärer. Vi har en 
intressant framtid med stora möjligheter.

De senaste två åren har vi genomfört stora förändringar 
för att stärka bolaget på en global och allt turbulentare 
spelmarknad. Vi har ändrat vår organisation i grunden 
och utgår i dag från kundmötet snarare än från de olika 
produkterna. Kunderna är våra beställare och det är 
deras krav som måste vara ledstjärnan i vår utveckling. 
Därför fortsätter vi att utveckla vår totalaffär. Under 
2006 startades ett antal nya affärer och affärsområden 
– vissa av dessa har redan tagit fart, andra kommer att 
få fullt genomslag 2007.
 
■   Affärsområde Förening är en ny distributionskanal 

som når ut bredare med våra produkter, bland annat 
Triss, samtidigt som vi hjälper Sveriges alla föreningar 
att med bidraget från attraktiva spelprodukter stärka 
sin självfi nansiering. 

■   Även affärsområde Bingo bygger på att stärka förenings-
livets position på spelmarknaden. Tillsammans med 
över tusen idrottsföreningar och deras bingoallianser 
har vi bestämt oss för att sätta det gamla, folkkära 
bingospelet på kartan igen – förutsatt att vi får till-

stånd – till förmån för hundratusentals aktiva i 
 föreningarna. Rätt hanterat kommer effektivare drift 
och större genomslag för bingo även att synas i vårt 
resultat. 

■   Prenumeration är ett affärsområde under uppbyggnad 
som vi ser stora möjligheter för. Vi tror att många kom-
mer att vara intresserade av att prenumerera på exem-
pelvis fyra Trisslotter i månaden. Eller varför inte en 
stående Lottorad med chans på Drömvinsten?

■   Poker på nätet, som tillhör affärsområde Internet, är 
den första statligt kontrollerade och reglerade nätpokern. 
Pokern på svenskaspel.se blev en omedelbar succé efter 
lanseringen i mars och är den främsta orsaken till att vi 
ökade vinsten 2006. Efter drygt ett halvår är Svenska 
Spels poker en av världens fem största pokersajter. Men 
vår satsning är också ett bra bevis på att man kan lan-
sera även nätpoker utan att tumma på spelansvaret. 
Poker på svenskaspel.se är i dagsläget nästan helt 
befriad från de problem som den ”andra nätpokern” 
fört med sig i form av bland annat över drivet spelande. 
Förklaringen ligger i de tvingade självbegränsningar 
som spelaren måste sätta upp innan han eller hon 
börjar spela.

Vi har också ägnat mycket kraft åt att stärka vårt varu-
märke Svenska Spel. De fl esta har nog sett vår röda och 
vita logotyp ”vinnaren” 
dyka upp i alla möjliga 
och omöjliga samman-
hang. Produkterna har 
också fått ”vinnaren” 
som tydlig avsändare 
– allt för att öka kun-
skapen om att det är 
Svenska Spel som säljer 
alla dessa fantastiska 
spel som nästan fem 
miljoner svenskar 
köper varje år. Samma 
Svenska Spel som 

”Under 2006 startades 

ett antal nya affärer och 

affärsområden – vissa av 

dessa har redan tagit 

fart, andra kommer att 

få fullt genomslag 2007.

”Kunderna är våra 

beställare och 

det är deras krav 

som måste vara 

ledstjärnan i vår 

utveckling.
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 år  ligen ger över en mil-
jard kronor till idrotten 
och som är huvudsponsor 
till fotbollen, hockeyn, 
bandyn, handbollen 
och innebandyn.

Även spelansvaret 
har fått större utrymme 
under året. Spelansvaret 

kan du läsa mer om i vår 
samhällsrapport, som är en del av årsredovisningen. Vårt 
långsiktiga spelansvarsmål är att ingen ska prata om spel-
ansvar – utan att det ska vara en naturlig del av vår verk-
samhet. Och vi är på god väg att nå dit. 

Under 2006 genomförde vi fl era olika studier och 
undersökningar för att se hur väl vi lyckas. Resultaten är 
tydliga – vi kan med gott samvete säga att vi lever upp 
till vårt spelansvar. Men vi har högre ambitioner än så. 
Målet är givet – vi ska fortsätta att vara världsledande i 
spelansvar. 

En satsning för framtiden är det vi i dagsläget kallar 
Projekt P, som innebär att vi investerar i forskning för att 
förbättra det spelansvar som vi erbjuder våra kunder. I pro -
jektet samarbetar vi med matematiker och psykologer. 

Mål 2007 
Inom Svenska Spel pratar vi inte om kortsiktiga mål utan 
arbetar efter en metod med uppgifter som ska lösas på 
längre sikt. Hela bolaget strävar efter att uppfylla den tio-
årsuppgift som vi har tilldelats av styrelsen. Den är sedan 
nedbruten i sju-, fem- och treårsuppgifter för olika delar 

av organisationen. Därutöver formulerar vi hundratals 
åtgärder som ska klaras av under året. Detta har gjort 
att Svenska Spel är en fullt ut delegerad organisation där 
alla operativa beslut tas i staberna och i affärsområdena 
–  Butik, Restaurang, Förening, Internet, Kasino, Interna-
tional, Bingo och Prenumeration – så nära kunderna det 
går. Samtidigt är samtliga strategiska beslut centraliserade 
till koncernledningen. 

Ur de hundratals ”actions” vi har defi nierat för 2007 
har de viktigaste samlats i ”13 matcher”, som utgör 
Svenska Spels interna Stryktipskupong. Matcherna kan 
vinnas, förloras eller sluta oavgjort – allt beroende på hur 
väl företaget presterar under året. Precis som året före 
lämnade medarbetarna på Svenska Spel in sina rader i 
december och kan följa ställningen i matcherna och den 
egna raden under året. Ett år senare utses en vinnare. 
Men inom Svenska Spel fi nns fl er vinnare än så, 1 945 
fantastiska medarbetare närmare bestämt. Ett stort tack 
till er alla – det är ni som gör det.

Jesper Kärrbrink
VD Svenska Spel

VD HAR ORDET

”Målet är givet 

– vi ska fort-

sätta att vara 

världsledande 

i spelansvar.
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Spelbolagen, både de statligt reglerade och de oregle-
rade nätbolagen, visar stor handlingskraft och upp-

fi nningsrikedom i konkurrensen om de svenska spel-
kunderna. Den reglerade spelmarknaden nådde under 
2006 en omsättning på 36,6 miljarder (35,5 miljarder 
2005).

Svenska Spels resultatförbättring 2006 jämfört med 
föregående år blev 5,2 procent och vinsten blev därmed 
4 807 miljoner. Bruttoomsättningen ökade med 2 procent 
till över 20 miljarder. Därmed behåller Svenska Spel sin 
marknadsandel på 55 procent på den reglerade marknaden.

Ombuden är den största distributionskanalen för 
Svenska Spel. Av totalomsättningen på 20 miljarder pas-
serar drygt 17 miljarder via ombuden. Under 2006 har 
den nedåtgående trenden hos traditionella spelbutiker 
avtagit, medan det minskade med 2 procent hos Jack 
Vegas-restauratörer, främst som en konsekvens av 2005 
års rökförbud. 

Svenska Spels Internetsajt, svenskaspel.se, är den mest 
besökta spelsajten på den svenska marknaden med en 
marknadsandel som under 2006 ökade från cirka 18 till 
30 procent. Nettospelet på svenskaspel.se ökade med 
70 procent. Framför allt beror ökningen på den lyckade 
lanseringen av poker våren 2006, men även sportspelen, 
nummerspelen och förra årets succé Bingo på nätet, upp-
visar en starkt positiv trend på nätet. Av Svenska Spels 
nettospelsintäkter stod spelandet på Internet för nästan 
10 procent.

 Vår största konkurrent ATG omsatte under 2006 för 
första gången i historien över 11 miljarder kronor. Folk-
rörelsernas spel och lotterier ökade tack vare Postkod-
lotteriets intåg på den svenska marknaden. Folkspel fort-

satte däremot de senaste årens kräftgång och omsatte 
drygt 1,2 miljarder.

Den oreglerade spelmarknaden verkar under andra för-
utsättningar än den reglerade. De av lotterilagen fast-
ställda ramarna och det självpåtagna spelansvar som de 
reglerade bolagen har att arbeta efter, existerar inte hos 
de oreglerade Internetbolagen. Lotterilagen som förbjuder 
utländska spelbolag att marknadsföra sig i landet hindrar 
inte olika Internetbolag att göra omfattande reklam som 
riktar sig till svenskar via svenska medier. Svenskarnas 
sammanlagda insatser på Internet ökade under 2006 med 
35 procent till cirka 19 miljarder kronor.

Hur marknaden ska regleras är en politisk fråga. Hösten 
2006 bytte Sverige regering. Den nya regeringen ut talade 
före valet sin strävan efter omreglering.

Samtliga europeiska länder har statligt reglerade spel-
marknader och EU-kommissionen har tillsatt en utred-
ning om statliga spelbolag, för att utvärdera om de strider 
mot EU:s grundsyn på fri konkurrens. Också i denna 
fråga väntar spelbolagen 
på ett besked.

Hårdare konkurrens
Den oreglerade spel-
marknaden, det vill 
säga de utlandsbaserade 
spelbolagen på Internet 
som etablerat sig i 
 Sverige, har förändrat 
konkurrenssituationen. 
Till skillnad från de 
 reglerade spelbolagen 

Fortsatt tillväxt på spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden utvecklas, breddas och växer. Eller rättare sagt, båda spel-
marknaderna. Det gäller den statligt reglerade spelmarknaden såväl som den oreglerade 
 spelmarknaden med utlandsbaserade nätbolag. Samtidigt som spelmarknaden sjöd av 
aktivitet rådde under valåret 2006 ovisshet om framtiden och väntan på politiska beslut. 

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2006

Hur utbrett är 
det  illegala spelandet 

Det är naturligtvis svårt 
att veta exakt. Den senaste 
kartläggningen gjordes av 
Lotteriinspektionen år 
2003 och kom fram till att 
det illegala spelandet då 
omsatte 3 till 5 miljarder 
 kronor. Inget pekar på att 
det har minskat.
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DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2006

agerar de i strid mot lotterilagen. Enstaka fällande domar 
och förbud mot marknadsföringen har inte haft någon 
större effekt. De oreglerade bolagen kan ignorera det 
spelansvar som präglar den reglerade delen av markna-
den. Dessa bolag konkurrerar med högre återbetalningar 
och andra produkter.

Samhället är på väg att fullständigt förlora kontrollen 
över spelandet på Internet. Behovet av en reformering av 
den svenska spellagstiftningen växer. Det fi nns också en 
omfattande marknad med illegalt spel både ”svarta auto-
mater” och illegala pokerklubbar. 

Under 2005 minskade de reglerade bolagens marknads-
andelar några procentenheter, medan nätbolagen tog 
andelar, eftersom de var ensamma om pokern. Under 
2006 tog Svenska Spel och även ATG tillbaka en del av 
vad som tidigare gick förlorat. 

Fortfarande marknadsledande
På Internet har Svenska Spel cirka 280 000 aktiva  kun-
der och cirka 30 procents marknadsandel, ATG:s webb-
plats har uppskattningsvis cirka 70 000 kunder. De 
största utländska nätbolagen med fördelaktiga villkor 
från olika skatteparadis som marknadsför sig på den 
svenska marknaden är bland annat Expekt, Unibet och 
Ladbrokes. Hittills har de lyckats hävda sig framförallt 
inom sportspel och poker. Fotbolls-VM sommaren 2006 
bidrog till deras ökning tillsammans med fortsatt stigande 
intresse för poker. Tillväxten fi ck dock ett avbräck genom 
den framgångsrika pokerlanseringen på svenskaspel.se   

 våren 2006.
 Hösten 2006 lagstif-

tade den amerikanska 
kongressen om ett för-
bud mot Internetspel i 
USA. De nätbolag som 
berördes påverkades 
mycket negativt och 
lär intensifi era sina an -
strängningar på de euro-
peiska marknaderna. 
Även Ryssland har be slu-
tat om förbud som kom-
mer att införas 2008. 

I Sverige uppvisar spelandet på Internet de senaste åren 
den snabbaste ökningstakten, medan det traditionella 
spelandet via ombud stagnerar eller minskar. Svenska 
Spel behåller sin marknadsledande position. 

I butikerna är ATG fortfarande den starkaste konkur-
renten, men de tappar från butik till Internet. 

Folkspel med fl aggskeppet Bingolotto har svårt att möta 
konkurrensen och fortsätter de senaste årens nedåtgående 
trend. De nyheter och förändringar av TV-programmet 
som gjorts har fått begränsade effekter. Likaså fortsätter 
spelandet i bingolokaler att tappa mark och har stora pro-
blem med att överleva.

Attityderna förändras
Svenska Spels årliga spelkartläggning visar att 84 procent 
av befolkningen spelar någon gång under året, och att 75 
procent är kunder hos Svenska Spel, vilket motsvarar 
nästan fem miljoner personer.  

Män spelar mest och på alla typer av spel. Män är 
också ton givande spelare på Internet. Bingo på svenska-
spel.se har dock fått ett genombrott även hos kvinnliga 
Internetanvändare. De spel som attraherar kvinnor är 
framför allt lotter och andra turspel. Den bredaste 
förankringen har Triss och Lotto, som är omtyckta 
av alla.

Poker på nätet och Svenska Spels värdeautomatspel 
Jack Vegas är spelformer som har en yngre publik. Äldre 
spelare väljer de äldsta spelen, det vill säga Lotto, Stryk-
tipset, Måltipset, Bingolotto och Bingo i lokal.

Den stora majoriteten väljer att spela på traditionellt 
sätt hos bolagens ombud. Cirka tio procent spelar på 
Internet och fem procent är intresserade av att spela via 
mobilen. Att det framför allt är män under 50 år som 
tagit till sig den moderna tekniken även för sitt spelande 
är knappast förvånande. 

Svenskarnas attityd till spel om pengar har förändrats 
på senare tid. En allt större andel ställer sig negativ, vilket 
troligen är en följd av debatten om spelberoende. Hela 81 
procent av befolkningen anser att den reglerade spelmark-
naden är av godo. En stor majoritet, 70 procent, menar 
också att de statliga spelbolagen tar ett större ansvar än 
de oreglerade. 

Finns det någon gemen-
sam reglering av spel inom EU

Nej, spelområdet inom EU är inte 
harmoniserat. Det fi nns inte 
någon gemensam reglering 
inom EU av spel, utan spelan-
det regleras på nationell nivå 
och har länge också anord-
nats inom respektive nation. 
Teknik utvecklingen, främst Internet, har 
inneburit att spel i ökande omfattning 
tillhandahålls utan hänsyn till nations-
gränser och nationella regelverk. 
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Den reglerade svenska spelmarknaden, bruttoomsättning per spelaktör
MSEK 2006 2005 2004 2003 2002

ATG 11 278 10 988 10 776 10 534 10 177
Svenska Spel1) 20 071 19 586 20 207 19 533 17 989
Summa 31 349 30 574 30 983 30 067 28 166

Folkrörelsernas spel och lotterier     
Folkspels lotterier 1 240 1 391 1 888 2 269 3 011
Bingo 1 600 1 665 1 796 1 820 1 836
Rikslotterier 1 598 996 932 878 853
Lokala lotterier 100 102 103 105 107
Regionala lotterier 4 4 3 5 9
Summa 4 542 4 158 4 722 5 077 5 816
     
Restaurangkasino2) 700 759 870 1 058 1 126
Totalt 36 591 35 491 36 575 36 202 35 108

1) Inklusive nettoomsättning för Casino Cosmopol och Poker.
2)  Låg svarsfrekvens bland undersökta restaurangkasinoanordnare vilket resulterar i att tillförlitligheten 

i uppgifterna om restaurangkasinospel är lägre än för övriga redovisade uppgifter.  
     

     
  

De största spelen i Sverige, bruttoomsättning per spelform 

MSEK 2006 2005 2004 2003 2002

 Jack och Miss Vegas 6 811 6 830 7 270 6 919 5 993
 V75 4 141 4 115 4 156 3 996 3 599

 Triss 3 147 3 093 3 246 3 187 3 132
 Lotto 2 350 2 255 2 104 2 159 2 152
 Oddset 2 112 1 924 1 990 1 776 1 691

 Dagens Dubbel 1 911 1 988 1 986 1 994 2 001
 Bingo 1 600 1 665 1 960 1 820 1 836
 Vinnare, Plats 1 562 1 671 1 585 1 589 1 694

 Keno 1 322 1 221 1 155 1 091 1 034
 V65 1 185 1 311 1 325 1 373 
 Bingolotto 1 065 1 257 1 637 2 180 2 790

 Casino Cosmopol1) 1 002 922 853 720 304
 V64 824 110   

 Stryktipset 790 862 931 1 003 1 029
 Restaurangkasinospel 700 759 1 165 1 018 1 126

 Joker 691 681 634 610 579
 Postkodlotteriet 445    
 Miljonlotteriet 405 398 381 364 330
 Tvilling 401 187 162  
 Trio 369 442 525 565 649
 Kombilotteriet 336 331 324 308 288

 Tia 323 368 384 343 401

1)  Netto omsättningen redovisas.

Källa: Aktuell och senast tillgänglig statistik från Lotteri inspektionen avseende år 2006.

Svenska Spel totalt
(Inklusive Casino 
Cosmopol och Poker), 55%

ATG, 31%

Övriga Folkrörelselotterier, 5%
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Den svenska reglerade 
spelmarknaden 2006
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Reglering i praktiken

1934 startades Tipstjänst för att möta ett illegalt 
tippande och för att skapa ett tryggt och säkert 
alternativ. På 1970-talet fanns problem som liknade 
1930-talets ”tipshysteri”, fast då handlade det om 
enarmade banditer. Då blev svaret förbud, vilket i 
sin tur ledde till en explosion av illegala automater. 
   1995 fi ck Svenska Spel tillstånd att på ett säkert 
och ansvarsfullt sätt driva 7 500 värdeautomater. 
Vi har lyckats att kanalisera denna spelform inom 
den nuvarande regleringen och idag beräknas de 
illegala spelautomaterna minskat till ungefär 
3 000–5 000 stycken. 2005 fi ck vi tillstånd att lan-
sera poker på svenskaspel.se i syfte att kanalisera 
spelandet till säkrare former i Sverige.

Fakta om den svenska spelmarknaden
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Trender på spelmarknaden
Oavsett vilka politiska beslut som fattas framöver fi nns 
klara trender på spelmarknaden:

Teknisk utveckling ger högre tillgänglighet

Många använder sig av modern teknik för tjänster av 
olika slag. Tekniken möjliggör för användarna att snabbt 
och enkelt lämna in sina spel oberoende av var de befi n-
ner sig. Svenska Spel är en föregångare då det gäller att 
utnyttja modern teknik. Det började för tjugo år sedan 
med introduktionen av online-tekniken. Sedan kom 
Internet där Svenska Spel idag har den mest besökta spel-
sajten, som ständigt förbättras och utvecklas. Oddset 
Bomben var det första nya spel med samtidig lansering 
på Internet och hos ombuden. Numera utvecklas även 
särskilda spel för svenskaspel.se, till exempel Poker, 
Bingo och Pick’n’Click, medan Viking Lotto och Sport-
bagen fi nns exklusivt i butik. Spel via Internet lär stå för 
en fortsatt ökning av den totala spelmarknaden. Idag 
görs allt fl er spel också tillgängliga via mobiltelefon, men 
mobilspelandet är än så länge i sin linda. Ett exempel på 
ett spel som kräver fl era tekniska kanaler är Oddset Live, 
där man kan spela på olika situationer i en direktsänd 
match i TV med hjälp av svenskaspel.se eller mobiltelefon. 
Även framöver kommer Svenska Spel att sträva efter att 
ligga steget före med tekniska innovationer.

Snabbhet i linje med kundernas önskemål

Tekniken medger ökad tillgänglighet och snabbhet vid 
spelandet. Snabbhet ligger också i tiden då det gäller spe-
lens utformning. Trenden är att spelarna föredrar snabba 
spel, det vill säga spel där tiden mellan inlämning och 
resultat och vinstutbetalning är kort. De spel som de 
senaste åren vunnit mest terräng präglas av snabbhet, till 
exempel Oddset, Keno, Triss, Poker och kasinospelen. 
Spel där kunderna får vänta på resultatet, som Stryktipset 
och ATG:s V75, stagnerar eller uppvisar tillbakagång. 
Lotto är ett undantag där kundernas önskemål om höga 
vinster är viktigare än att snabbt få reda på resultatet.

Höga vinster fortsätter locka

Trenden med höga vinstpotter är inte ny men lär kvarstå 
så länge spelarna ökar sina insatser vid Jackpotter och 
andra tillfällen då de har chansen att vinna de riktigt 
stora pengarna. Ibland hävdas att många vinnare borde 
få dela miljonvinsterna istället för att de går till ett fåtal. 
Spelbolagens siffror visar dock att spelandet ökar vid 
höga potter. Ett exempel är införandet av Drömvinsten på 
Lotto/Joker, som ger minst 50 miljoner kronor och där en 
rekordvinst på cirka 122 miljoner delades ut 2005. Detta 
medförde att det sviktande intresset för Lotto och Joker 
vände, och nu visar en positiv omsättningsutveckling. 

Högre återbetalning för kunniga sportspelare

Spelbolagens kunder är engagerade och kunniga. Utbudet 
och konkurrensen på spelmarknaden har vuxit och spe-
larna har blivit kräsna. Det gäller framför allt på sport-
spelen, där Internetkonkurrensen är störst. Där är också 
informationen bäst. Kunderna kan shoppa runt, jämföra 
odds och välja och vraka efter eget tycke. Det spelbolag 
som inte kan erbjuda hög återbetalning väljs bort av 
många sportspelare, om det inte kan erbjuda attraktiva 
mervärden som säkerhet, mångfald och en bra service.

Helår Jan Feb Mar Apr

30

25

20

15

10

5

%

Marknadsandelar Internet 2005–2006, netto

Maj Jun Jul Aug Sep NovOkt Dec

Svenska Spel ATG Unibet Expekt Ladbrokes

2005 2006



10   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2006

Etik, ett tidens tecken

Spelansvar är en global trend 
som kommit för att stanna. I 
takt med människors ökande 
medvetenhet om miljö, fattig-
dom, orättvisor med mera har ansvarstagande och etiskt 
förhållningssätt blivit viktiga konkurrensmedel. Svenska 
Spel har på detta område en ledande position med policy 
och åtgärdsprogram för spelansvar. De kunder som under 
året gjort svenskaspel.se till marknads ledande inom Inter-
netpokern visar därigenom att man har en positiv syn på 
bolagets spelansvar, liksom de som trots bättre återbetal-
ning hos utländska nät bolag ändå är trogna Svenska Spels 
Oddset. I en allt hårdare konkurrens blir spelansvar ett 
allt viktigare försäljningsargument.

Kasino – mer än bara spel

Det ligger i tiden att spel ska ge mer än själva spelandet. 
De kunder som söker upplevelser får sitt lystmäte med 
Poker på Internet och även på de fyra kasinon som Svenska 
Spel driver. Mervärden som atmosfär, socialt umgänge, 
kultur och annat som förhöjer upplevelsen av själva spelan-
det lär även framöver locka en bredare kundkrets.

Massmedias intresse ökar

Det stora publika intresset för spel går hand i hand med 
ett stort massmedialt intresse. Eftersom mycket kommer 
att hända på spelmarknaden framöver kommer mediernas 
intresse sannolikt att öka än mer. Spelmarknaden med 

sina miljontals kunder, miljonpotter, miljon -
vinnare, miljarder i vinst och ständiga 
rekordomsättningar är ett spännande och 
i viss mån kontroversiellt område med stort 
nyhetsvärde. Debatten om osunt spelande 
och politiska beslut lär fortsätta i mass-
medierna.

Ökad kunskap om spelets risker
Kundernas krav på ett effektivt spelansvar 
kommer att öka i framtiden. Kunskaperna 
om spelets risker ökar genom tätare sam-
arbete med forskarvärlden. Svenska Spels 
Projekt P, som är under utveckling, syftar 
till att ta fram en världsunik produkt som 
adresserar de här problemen.  

Sannolikt kommer konkurrensen på spelmarknaden att 
fortsätta öka. Med tekniska innovationer, frekventa 
introduktioner av nya spel och allt effektivare marknads-
föring kommer spelbolagen att locka till sig allt fl er kun-
der. Osäkerheten kring vilka spelregler som gäller och 
väntan på politiska beslut påverkar utvecklingen på spel-
marknaden, men lär knappast stoppa den. Svenska Spel 
har hittills varit det mest lyhörda spelbolaget. Vi står väl 
rustade för att leda marknaden även i framtiden när det 
gäller att ta ansvar och utveckla säkra spel.  

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2006

Vilka aktörer 
fi nns på marknaden

Den svenska spelmarknaden 
är förbehållen staten, folk-
rörelserna och hästsporten. 
Privata intressen tillåts endast 
direkt tjäna pengar på spel 
på restaurangkasinon och för-
ströelse automater, och i övrigt 
genom att vara servicebolag. Under 2000-
talet har fl era utlandsbaserade privata 
spelbolag tagit betydande andelar av 
den svenska spelmarknaden via Internet. 
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SVENSKA SPEL NU OCH I FRAMTIDEN

Svenska Spel bedriver verksamheten med de höga krav 
som ställs på Sveriges enda helstatliga spelbolag. Å ena 

sidan gäller det att sälja attraktiva spel i hård konkurrens, 
skapa miljontals nöjda och belåtna kunder samt leverera 
en betydande vinst till samhällsnyttan. Å andra sidan ska 
vi aktivt förebygga osunt spelande och spelberoende, 
genom att erbjuda kunderna information och verktyg som 
hjälper dem att kontrollera sitt spelande. Det är en svår 
balansgång på en spelmarknad där många nya (oreglerade) 
aktörer inte ställs inför lika höga krav. Det kan tyckas 
som en omöjlig uppgift, men hittills har balansen upprätt-
hållits tack vare tydliga strategier.

Svenska Spels organisation
Svenska Spel bildades 1997 genom en fusion mellan AB 
Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB. Svenska 

Spels uppdrag från ägaren är att genom förnyelse och 
utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på 
 attraktiva lotterier och spel. I uppdraget ligger också att 
beakta den internationella konkurrensen och att kunna 
erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ som tillgodoser 
högt ställda krav på spelansvar.

Svenska Spels organisation är uppbyggd utifrån mötet 
med kunden. Organisationen bygger på en centralisering 
av den långsiktiga planeringen och strategifrågor och en 
decentralisering av den operativa verksamheten. 

Organisationen är uppdelad på de två divisionerna 
Ombud och Direkt med underliggande affärsområden 
samt ett antal koncernstaber. Divisions- och stabschefer 
rapporterar direkt till VD.  

Det här är Svenska Spel

Svenska Spels uppdrag från ägaren staten är att genom förnyelse och utveckling tillgodose 
konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel. Detta sker inom ramarna för 
den koncession vi har och genom högt ställda krav på spelansvar. 

VD

IT

Juridik

Personal

Division DirektDivision Ombud

RestaurangButik Internet
& telefon

Förening Bingohallar InternationalKasino

Ekonomi

Information
& samhälle

Varumärket

Svenska Spels organisation
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SVENSKA SPEL NU OCH I FRAMTIDEN

Svenska Spels affärsidé är att sälja ett varierat utbud 
av spännande och underhållande spel med penning-

vinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. 

Övergripande mål och strategier
Svenska Spel ska om tio år, oaktat regleringform, vara 
Sveriges mest ansvarsfulla, största och mest lönsamma 
spel- och lotteriföretag. Som sådant ska Svenska Spel år -
ligen dela ut minst lika stora vinster till samhällsnyttiga 
ändamål – i första hand idrotten – som under 2004. Verk-
samheten ska då som nu bygga på de fyra värdegrunderna; 
engagemang, affärsmässighet, lyhördhet och ansvar. 

Detta ska uppnås genom: 
■  aktiv utveckling av befi ntliga och nya produkter samt 

nya affärsområden
■  ökad tillgänglighet och nya distributionsformer
■  världsledande spelansvar
■  starkare kundrelationer
■  laddning av varumärket:

Svenska Spel i framkant, spel-
ansvar, koppling till idrotten

■  stärkt intellektuellt kapital: 
Ökad verkningsgrad, högre för-
nyelsegrad, balanserad risk.

För att omsätta och följa upp den 
långsiktiga målsättningen och stra-
tegierna använder Svenska Spel en 
intern styrmodell som bygger på 
ett antal mätpunkter för marknad, 
kund, spelansvar, process och med-
arbetare. (Modellen fi nns på sid 51.)

Bredda affären
För att behålla den marknadsledande och tongivande roll 
på spelmarknaden som Svenska Spel har, kommer vi att 
öka våra satsningar. Det innebär att starta nya affärer 
med syfte att kanalisera spelandet till Sverige. Därigenom 
säkerställer vi att så stor del som möjligt av spelandet sker 
i kontrollerade miljöer med det bästa spelansvaret och att 
samhället även fortsatt tilldelas betydande intäkter. Att 
bredda affären har resulterat i att vi har gått från fyra till 
sju affärsområden. Det är viktigt att påpeka att vi inte 
siktar på att öka spelandet, utan på att kanalisera redan 
befi ntligt spelande till Svenska Spel.

Vi vill ta marknadsandelar i en allt tuffare konkurrens. 
Det innebär att vi ska bli allt bättre på att lyssna på 
kundernas önskemål, att styra utvecklingen och skapa 
glädje i spelupplevelsen, att bredda med nya roliga spel 
och genom kreativa förvärv och att skapa nya innovativa 
spel. Vi vill effektivt utnyttja den existerande och fram-

tida IT-tekniken. Därigenom ska vi 
behålla vår marknads andel och se till 
att en så stor del av spelandet som 
möjligt sker i en ansvarsfull miljö.

 
Starkare varumärke
En väsentlig del i den framtida strate-
gin är att stärka varumärket Svenska 
Spel. Vi har några av landets starkaste 
produktvarumärken – Stryktipset, 
Lotto, Triss, Oddset. Kännedomen 
är redan hög, nu ska vi ”fylla” varu-
märket Svenska Spel med tydligare 
innehåll.  

Svenska Spels strategier

En förutsättning för att Svenska Spel ska behålla sin position som Sveriges ledande spelbolag 
är att fortsätta vara världsledande i spelansvar – men också att bredda affären genom att 
utveckla befi ntliga och nya produkter.

!
Det är viktigt att 

påpeka att vi inte 

 siktar på att öka 

 spelandet, utan på 

att kanalisera redan 

befi ntligt spelande 

till Svenska Spel.
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Svenska Spel sprider glädje till miljoner människor, uppfyl-
ler små och stora drömmar, skapar spänning och gemen-
skap. Varje dag. Det gör det till ett roligt företag att jobba 
på. I grunden fi nns de kärnvärden som medarbetarna lever 
efter; Affärs mässighet, Lyhördhet, Engagemang och 
Ansvar. De är ord som vi skriver med versaler, eftersom de 
för oss är mer än bara ord – de är budord.

AFFÄRSMÄSSIGHET

■  Vi ska utveckla och sälja konkurrenskraftiga spel 
■  Vi ska ha en balans mellan lönsamhet och spelansvar

LYHÖRDHET

■  Vi agerar utifrån de signaler vi får från spelare, affärs-
partners och från omvärlden

■  Vi lyssnar, tolkar och känner av budskap från ledare och 
kollegor

■  Vi beter oss mot varandra så att alla känner sig delaktiga, 
sedda och hörda

■   Vi har en öppen och tydlig kommunikation
■  Vi är uppriktiga, prestigelösa samt respekterar varandra 

och varandras olikheter

ENGAGEMANG

■  Vi bryr oss om spelarna, våra affärspartners och 
varandra

■  Vi är närvarande med hjärna och hjärta
■  Vi är alla ambassadörer för Svenska Spel

ANSVAR

■  Vi har ansvar för att våra spel är trygga, säkra och har 
hög tillgänglighet

■  Vi förebygger och informerar om spelandets avigsidor.
■  Vi tar ansvar för den egna uppgiften och bidrar till före-

tagets verksamhet
■  Både ledare och medarbetare tar ansvar för gruppens 

uppgift och resultat
■  Samarbete och laganda är en självklarhet.

Kärnvärden som genomsyrar 
det dagliga arbetet 

Världsledande inom spelansvar
Inom Svenska Spel går ansvar före vinst. Vårt ansvars-
tagande för att förebygga osunt spelande medför att vi 
inte vinstmaximerar vår verksamhet. Det innebär till 
exempel att vi helt avstår från att marknadsföra vissa spel. 

Inom området spelansvar betraktas Svenska Spel som 
världsledande, och vi kan bli ännu bättre – och använda 
ansvaret som en konkurrensfördel. Våra kunder ska alltid 
få ett attraktivt erbjudande samtidigt som det är tryggt 
och säkert att spela. 

Kunskap på export
Svenska Spels verksamhet får stor internationell upp-
märksamhet. Pokersatsningen med vår unika spelansvars-
lösning intresserar spelvärlden. Vi har inlett ett samar-
bete med Litauens reglerade spelbolag Olifeja som under 
2007 kommer att resultera i att litauiska medborgare kan 
spela bland annat Triss och Pick ń´Click. Förmånstagare 
för verksamheten är Litauiska Olympiska Kommittén.  

Vi har också fått fl era förfrågningar om att erbjuda vår 
ansvarsfulla poker under andra länders spelbolags till-
stånd. För att göra detta krävs tillstånd från regeringen. 
Affärsområde International arbetar med de här möjlig-
heterna och en handfull andra förfrågningar. Det är i 
sammanhanget viktigt att påpeka att Svenska Spels inter-
nationella verksamhet  alltid följer och respekterar varje 
enskilt lands nationella lagstiftning. Det är därför inte 
otillåten gränsöverskridande handel med spel.

Förbättrat ledarskap
En av de viktigaste utmaningarna är att förbättra det 
interna ledarskapet. Det gör vi genom det så kallade 
Drömlaget; vår strategi för framtida chefsförsörjning, 
chefsutbildningar, Assessmentcenter samt en årlig chefs-
revision. Assessmentcenter är ett chefsutvecklingsinternat 
vars syfte är att öka individens självkännedom i form av 
intervjuer, tester och övningar. Internatet avslutas med 
att medarbetaren tillsammans med sin chef tar fram en 
plan för fortsatt utveckling.

IT – en del av affären
Det mesta av det vi gör har på ett eller annat sätt en kopp-
ling till IT-avdelningen. IT är en del affären och den fort-
satta utvecklingen av IT ska därför ske i så nära samspel 
med affären som möjligt. Målet är att skapa kortare ledtid 
mellan idéer och lansering på marknaden. 



Svenska Spel möter sina kunder genom direktkontakt 
och via ombud. På detta sätt är också Svenska Spel 

organiserat.Division Ombud omfattar tre affärsområden 
som vart och ett ansvarar för sin typ av ombud: Affärs-
område Butik (spel och lotter), Affärsområde Restaurang 
(spel på värde automater) och det nystartade Affärsområde 
Förening (föreningslotter).

Svenska Spels övriga verksamhet, det vill säga spelandet 
på kasino, Internet, telefon och ett pågående projekt med 
bingohallar, ligger inom Division Direkt. 

Affärsområde Butik står starkt 
De drygt 6 300 butiker som under 2006 var ombud för 
Svenska Spel är spridda över hela landet och kan delas in 
i dagligvaruhandel, trafi k- och servicebutiker samt tradi-
tionella spelbutiker.

Drygt hälften av butikerna är utrustade med speltermi-
nal och erbjuder hela spel- och lottsortimentet:
■    Sportspelen Oddset, Stryktipset, Europatipset och 

 Måltipset
■    Nummerspelen Lotto, Joker, Viking Lotto, Keno 

och Limbo
■   Lotterierna Triss, Tia, Skrap-Spel och Penning. 
Övriga butiker säljer enbart lotter.

Spelandet via butik är fortfarande den dominerande affä-
ren, men har i och med genombrottet för digitala distri-
butionsformer minskat allt mer. Affärsområdet noterar 
dock en marginell minskning av nettospelintäkterna jäm-
fört med 2005. Sportspelen, som är de mest konkurrens-
utsatta produkterna, minskade något medan nummer-
spelen ökade. Butikernas försäljning av lotter låg i nivå 

med året innan. Spelintäkterna från butiksombuden stod 
för 53 procent (10,7 miljarder brutto) av Svenska Spels 
omsättning på 20,1 miljarder, vilket visar betydelsen av 
en fungerande butiksaffär för bolaget.   

Under 2006 gjorde vi framtidssatsningar hos ombuden. 
Bland annat bytte vi ut terminaler och spelsystem för att 
få kortare ledtider och snabbare komma ut på marknaden. 
Ett annat utvecklingsprojekt är det dagliga och egen-
utvecklade nummer spelet Limbo som introducerades i 
januari 2007.

Restaurang – bättre miljö
Affärsområde Restaurang omsatte 6,8 miljarder brutto 
under 2006. Affärsområdet ansvarar för hanteringen av 
värdeautomaterna Jack Vegas, som fi nns på 2 190 restau-
ranger över hela landet och Miss Vegas som fi nns på 93 
bingohallar. 

I Affärsområde Restaurang ingår vanliga restauranger, 
bingohallar, kvarterskrogar, pubar, sportbarer, nattklub-
bar och vägrestauranger. En gemensam förutsättning är 
att samtliga spelmiljöer är ålderskontrollerade.

Jack Vegas är ett spel som ofta står i fokus i debatter 
avseende spelansvar. Kontrollen över spelandet på Jack 
Vegas sker kontinuerligt och restaurangerna har ett stort 
ansvar att efterleva de krav som ställs från Svenska Spel 
och Lotteriinspektionen. Liksom för butikerna erbjuder 
Svenska Spel omfattande utbildningar i spelansvar för 
restaurangerna. Allt fl er inser att ansvarstagandet är en 
konkurrensfördel som förbättrar attraktionen och spel-
glädjen i Jack Vegas.

Trots att spelinsatserna minskade något för andra året 
i rad är Jack och Miss Vegas även år 2006 den största 

Ombuden – Svenska Spels förlängda arm

Svenska Spel samarbetar med över 6 000 butiker, drygt 2 000 restauranger samt fl era hundra 
idrottsföreningar. Tillsammans svarar dessa ombud för över 17 miljarder kronor av Svenska Spels 
omsättning på dryga 20 miljarder.

DIVISIONERNA / DIVISION OMBUD
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Hur mycket pengar 
lägger samhället på att 
bekämpa spelberoende 

Det är svårt att säga exakt. 
Statens Folkhälsoinstitut 
får årliga anslag för att 
motverka spelproblem 
– för 2006 var detta anslag 
29 miljoner kronor. Till detta 
kommer de pengar som kommun-
erna lägger på vård och stöd till 
spelberoende. 
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enskilda spelformen i Sverige, sett till bruttoomsättning. 
Minskningen beror dels på rökförbudet i offentliga loka-
ler, dels på att Svenska Spel sade upp avtalen med en del 
restauranger som inte motsvarat kraven på spelansvar. På 
andra ställen har vi dessutom reducerat antalet automater. 
Den nedåtgående trenden i spelintäkter avmattades dock 
märkbart i slutet av året. Däremot ser vi en oroande trend 
i att det illegala och oreglerade automatspelandet ökat.

Affärsområde Förening senaste tillskottet
I samband med årets största idrottshändelse, Fotbolls-
VM, tog Svenska Spel i samarbete med ideella föreningar 
fram VM-Triss och därefter lotter i form av julkort och 
juletiketter. Det nya affärsområdet kommer i samarbete 
med de ideella föreningarna att fortsätta utveckla förenings-
anpassade produkter. Ett framgångsrikt samarbete är 
viktigt för ett fortsatt starkt föreningsliv i Sverige. 

Teknik för framtiden
Under våren 2006 installerades en ny teknisk plattform 
hos våra ombud. Nya spelterminaler installerades i över 
3 000 spelbutiker samtidigt som lottombuden utrustats 
med nya lotterminaler. Responsen är mycket positiv, efter-
som de nya terminalerna upplevs som mer lättskötta och 

enklare att lära sig. Vi 
har även påbörjat ett 
projekt gällande digi-
tala väggtidningar och 
skyltar. Detta för att 
utveckla och förbättra 
informationen och 
kundmötet i butik.

På restaurangerna 
har vi kontinuerligt 
under året bytt ut 
gamla värdeautomater 
mot nya. Samtidigt 
som den nya, snyggare 

designen får fl er att upptäcka och pröva på Jack Vegas får 
spelaren genom olika kontrollfunktioner hjälp att skapa 
kontroll över sitt spelande.

Kunderna styr utvecklingen
En god förmåga att förnya och utveckla produkterna är 
en förutsättning för att Svenska Spel ska fortsätta att vara 
marknadsledande. Genom att vara lyhörd för kundernas 
önskemål och ta tillvara idérikedom hos våra medarbetare 
och ombud gav 2006 upphov till fl era framgångsrika 
inno vationer.

Triss fyllde 20 år under året, vilket bland annat fi rades 
med Triss Jubileumspaket. Aldrig tidigare har en lott kos-
tat så mycket som 250 kronor. Inte heller har en lott inne-
hållit så många och höga vinster som just denna, vilket 
gjorde att Jubileums lotten blev en succé. 

Under 2006 gällde den främsta produktutvecklingen 
just lotter. Nya paketeringar, kampanjlotter och helt nya 
lotter lanseras nu i allt högre takt för att tillfredsställa lott-
köparnas sug efter nyheter. Samtidigt blir livslängden för 
nyheterna allt kortare. Vinterns Monte Carlo och vårens 
Skrap-Sudoku nådde en viss höjd innan försäljningen 
dalade och de togs ur sortimentet hösten 2006. Höstens 
Tia Bingo ersatte Tia Total samtidigt som Skrap-Bingo 
relanserades med ny toppvinst och Skrap-Karta lades ner.  

Starkt år för många produkter
Hockey-Bomben relanserades i november 2006 och erbju-
der nu även möjligheten att spela målresultat på tre hockey-
matcher. Lanseringen sammanföll med Oddsets 20-års-
jubileum och fi ck stort genomslag. Vecka 47 omsatte 
Bomben cirka 18,8 miljoner kronor, vilket var nytt rekord. 
Till Oddset-spelarnas glädje skjuter oddsen på Hockey-
Bomben i höjden och rekordoddset 2 043 523 gav två 
spelare lika mycket i kronor.

Spelen i värdeautomaterna utvecklas kontinuerligt. För 
närvarande fi nns det sexton spel i automaterna, varav hjul-
spelet Queen of Egypt är det allra senaste.

Hur många, 
och vilka spelar

Enligt Svenska Spels spelkart-
läggning har 84 procent av 
svenska folket spelat under 
de senaste 12 månaderna. 
75 procent av svenska folket 
har spelat på Svenska Spel. 
Ungefär lika många män som 
kvinnor spelar, män spelar dock mer 
frekvent. Ungdomar spelar ofta inter-
aktiva spel och spel på nätet, medan 
äldre föredrar nummer- och veckospel.
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Nummerspelen håller ställningarna genom bra paketering 
och effektiv marknadsföring. Både Keno och Lotto behåller 
sina starka positioner på marknaden. 

Tilläggsspelet på Stryktipset och Europatipset blev aldrig 
framgångsrikt under benämningen 13Plus och relanserades 
därför under hösten under namnet Dubbelvinsten. Trots 
den särställning som Stryktipset har i landet, efter 72 år på 
marknaden, skyhög kännedom och grundmurad popularitet, 
har tippandet minskat i fl era år. Stryktipsets lillebror, 
Europatipset, går den motsatta vägen och ökar kraftigt 
trots sju veckors uppehåll under Fotbolls-VM sommaren 
2006, då det istället tillfälligt och framgångsrikt ersattes 
med VM-Tipset.

Marknadsföring av lotter som presenter får större och 
större gehör. Mors dag, Fars dag och påsk är exempel på 
sådana tillfällen. Under årets slutskede lyfter den traditio-
nella julkampanjen försäljningen av Triss till årshögsta.

Många ombud och stort sortiment
I butikerna är ATG och spelen på hästar den främsta kon-
kurrenten. Svenska Spels styrka är ett större antal ombud 
och ett stort och varierat produktsortiment. Av spelombuden 
är cirka 2 000 gemensamma med ATG.

Både Svenska Spel och ATG utsätts för konkurrens 
från utlandsbaserade nätbolag. 2006 kom 10 procent 
netto av Svenska Spels spelintäkter från svenskaspel.se 
och spel via mobil. Trots det lyckas Svenska Spels ombud 
hålla uppe sin försäljning på ett beundransvärt sätt under 
2006. 

Illegalt spel växer
Eftersom Jack Vegas är den enda sorts spelautomat utan-
för kasinona som enligt lag får fi nnas på den svenska 
marknaden borde inte Jack Vegas ha någon konkurrens. 
Men det illegala spelandet växer i Sverige; lagstiftningen 
har inte resulterat i att de illegala automaterna försvunnit 
från marknaden. Erfarenheter visar också att det i stor 
utsträckning är på de illegala spelautomaterna som det 

Utökat handlingsprogram 
för värdeautomaterna 

Svenska Spels ansvar är att hjälpa restaurang-
ens personal att ta sitt spelansvar.  Informa-
tions  material ska alltid fi nnas tillgängligt i spe-
let, runt automaterna och i restaurangen. Det 
ska fi nnas funktioner inbyggda i spelet som 
minimerar risken för överdrivet spelande.

Spelandet ska inte ha en alltför dominerande 
roll i restaurangmiljön.  På restauranger som 
erbjuder Svenska Spels värdeautomater måste 
det råda en rimlig proportion mellan värde-
automaternas omsättning och restaurangens 
totala omsättning. Personalen ska alltid ha full 
uppsikt över värdeautomaten, för att lättare 
kunna kontrollera åldern hos den spelande.

Värdeautomater får inte placeras i lokal med 
andra spel utan åldersgräns.  För att begränsa 
möjligheten för minderåriga att spela får våra 
värdeautomater inte fi nnas i restauranger som 
tillhandahåller andra spel utan åldersgräns. 
Restaurangen måste utse en person som ansva-
rar för utbildning och information till persona-
len i spelfrågor. Värdeautomaternas öppet tider 
begränsas av serveringstillståndets giltighetstid.

Produktens egenskaper  Redan när spelpro-
duktens form och innehåll utvecklas ska hänsyn 
tas till de risker som är förknippade med dess 
användning. Progressiv bonus är inte tillåten. 
Information och uppmaningar, med goda råd 
för ansvarsfullt spelande, ska fi nnas i och kring 
produkten.

!
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Antal 2006 2005

Restauranger 2 190 2 145
Jack Vegas  6 791 6 532
Bingohallar 93 91
Miss Vegas 396 389

Affärsområde Butik
 Omsättning Förändring
MSEK  2006 2005 MSEK %

Stryktipset 371 414 –43 –10,4
Europatips, Brassetips, EM-Tips 122 110 12 10,7
Dubbelvinsten 12 11 1 12,3
Måltipset 134 149 –16 –10,4
Oddset 591 545 46 8,4
Greyhound   0 63 –63 –100,0
Lotto 1 166 1 144 23 2,0
Vikinglotto 52 56 –5 –8,1
Lotto Express 0 6 –6 –100,0
Joker 371 374 –3 –0,7
Keno 555 513 41 8,1
Penninglotten 19 26 –8 –28,9
Triss 1 534 1 520 14 0,9
Skrap-Spel 104 141 –37 –26,1
Tia 146 172 –26 –15,1
Övriga lotterier 46 0 46 
Spelintäkter netto totalt 5 223 5 244 –22 –0,4

Spelintäkter brutto totalt 10 689 10 821 –131 –1,2

Butik, 59%

Restaurang, 20%

Kasino, 11%

Internet & telefon, 10%

Spelintäkter netto 2006

Butik, 74%

Restaurang, 26%

Spelintäkter netto 2006, Division Ombud

Fakta om Division Ombud

DIVISIONERNA / DIVISION OMBUD

Affärsområde Restaurang
 Omsättning  Förändring
MSEK 2006 2005 MSEK %

Jack Vegas 1 595 1 634 –38 –2,3
Miss Vegas 227 214 12 5,8
Spelintäkter netto totalt 1 822 1 848 –26 –1,4

Spelintäkter brutto totalt 6 811 6 830 –19 –0,3

Affärsområde Förening
 Omsättning 
MSEK 2006 2005

Triss 4 0
Julprodukter 1 0
Spelintäkter netto totalt 5 0

Spelintäkter brutto totalt 9 0

Antal 2006 2005

Spelombud 2 992 3 105
Lottombud 3 393 3 086
Totalt 6 385 6 191
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minderåriga spelandet sker. Kampen mot det illegala spe-
landet prioriteras tyvärr lågt av de rättsvårdande myndig-
heterna.  

Ombudens Oscarsgalor
Ombudsgalan är årets kulmen på samarbetet mellan 
Svenska Spel och butikerna. Flera hundra ombud kommer 
till Stockholm och träffas på Globen under två dagar. De 
har alla förtjänat sina biljetter till galan genom aktivt 
butiksarbete. 

Även restaurangerna har sin ”Oscarsgala”. Kombina-
tionen av belöning, fest och professionell kommunikation 
lägger grunden för ett gott samarbete mellan Svenska 
Spel och ombuden under lång tid. Galorna är unika till-
fällen för Svenska Spel att få direkt respons från landets 
bästa ombud vilket är väldigt värdefullt för Svenska Spel.

Trender
■    Nya spel får kortare livslängd. Denna trend gäller 

framför allt för lotter. Butiker som satsar stort och fort 
på nyheterna står sig bäst i konkurrensen. 

■    Ombudskåren befi nner sig i ständig rörelse, där nya 
affärspartners med större säljpotential etableras, 
medan olönsamma och stagnerande samarbeten upp-
hör. Under 2006 etablerades över 500 nya lottombud. 

■    Kunskap om spel, hög servicegrad, trevligt bemötande, 
spelansvar och inbjudande miljö i butikerna blir allt 
viktigare konkurrensmedel. Det är viktigt att betona 
butiken som mötesplats för människor ”in real life” 
gentemot Internets cyberworld. 

■    Hårdare etiska krav. Ombud som vid kontroller inte 
uppfyller kraven stängs av och kan mista sitt ombuds-
skap. 

■    Det illegala spelandet i framför allt restaurang miljöer  
– men även i butik – växer i brist på åtgärder från 
myndigheter.   

Viktiga händelser 2006

■   2 000 nya Winwave-automater ersatte 
gamla på restaurangerna

■   Omsättningsrekord för Oddset och Keno

■   Samtliga spel- och lottombud utrustades 
med nya terminaler

■   Över 500 nya lottombud etablerade

■   Triss jubileumslott succé 

■   Fler spelautomater i drift

■   Nya Affärsområde Förening på plats

■  Nummerspel fortsätter att öka

■   680 utbildade ombud i spelansvar

Prioriteringar under 2007

■    Förbättra spelansvaret ytterligare

■    Lansering av Limbo 

■   Nytt centralsystem på Affärsområde Restaurang

■  Ökat produktutvecklingsfokus

■   Utveckla nya och befi ntliga distributionskanaler 

■   Fler aktiva butiks- och restaurangombud

■    Säkra genomförandet av de nya 18-årsgränserna

■   Fler objekt på Oddset Lången 

■    Öka kännedom och försäljning på 
Affärsområde Förening
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Affärsområdena Internet & telefon och Kasino stod för 
divisionens – och hela Svenska Spels – tillväxt 2006. 

Det nya affärsområdet Bingohallar utvecklades under 
2006 och konceptet kommer om tillstånd erhålls att lan-
seras under 2007. Under 2006 omsatte direktspelet totalt 
2,6 miljarder kronor, varav affärsområde Internet & tele-
fon stod för 1,6 miljarder kronor och affärsområde Kasino 
för 1 miljard. Detta motsvarar en ökning på 32 procent 
eller 627 miljoner kronor i jämförelse med år 2005.

Affärsområde Internet & telefon växer
Svenska Spels marknadsandel på Internet ökade från cirka 
18 procent till cirka 30 procent under 2006. Omsättningen 
på svenskaspel.se ökade med 74 procent netto (54 procent 
brutto). Detta beror främst på lanseringen av poker i slutet 
av mars 2006. Men även övriga spel har ökat med 30 pro-
cent under 2006. 

På svenskaspel.se kan man sedan december 2006 spela 
dygnet runt med enstaka undantag. De fl esta spelformerna 
fi nns även hos ombuden, men vissa har utvecklats särskilt 
för Internetspel. Idag har svenskaspel.se cirka 280 000 
aktiva kunder. Med aktiva kunder avses de som spelat de 
senaste tre månaderna. Spel via mobiltelefon ökade starkt 
under 2006 men är än så länge en marginell företeelse på 
den svenska spelmarknaden.

Inbyggt spelansvar
För att spela på svenskaspel.se och via mobiltelefon krävs 
tillgång till ett Spelkort och spelkonto samt att kunden 
är minst 18 år. Ålderskontrollen görs via SPAR-registret. 
Dessutom har spelaren möjlighet att själv lägga upp sin 
personliga spelbudget. Flera spel har också inbyggda 
insatsbegränsningar. Vid spel på poker måste kunden 

fastställa sina personliga spelgränser, både i tid och pengar, 
innan det går att spela. Svenska Spels spelansvar är utför-
ligare beskrivet på sidorna 32–35.

Stort produktutbud
Vissa spel går enbart att spela på svenskaspel.se såsom 
poker, Oddset Live, Bingo och Pick’n’click. Utöver dessa 
fi nns här tillgång till spel på Stryktipset, Europatipset, 
Måltipset, Oddset, Lotto, Keno, Limbo, Triss, Tia och 
Skrap-Spel. Via mobiltelefonen kan man spela på sport-
spelen Stryktipset, Europatipset, Oddset Live, Lången, 
Mixen och Bomben, nummerspelen Lotto och Bingo samt 
lotterna Triss och Tia. 

Den största spelkategorin är nummerspelen, som under 
2006 ökade sin omsättning med närmare 40 procent till 
676 miljoner kronor brutto. Svenska Spel var först med att 
introducera Bingo på Internet, en satsning som får betecknas 
som succé med en fortsatt ökning med 74 procent under 
2006. Därefter kommer sport spelen med en 33-procentig 
ökning till närmare 474 miljoner. Lotterna står för 205 
miljoner, en ökning med 
16 procent. Poker lanse-
rades på Internet i mars 
2006 och lyckades trots 
hård konkurrens bli 
marknadsledande och 
nå en marknads andel 
på 30 procent.

Pokerboom i Sverige
Under 2004–2006 har 
poker etablerats på 
allvar på den svenska 

Direktspelandet fortsätter öka

Division Direkt ansvarar för de spelformer där Svenska Spel har direktkontakt med kunderna. 
Detta sker genom affärsområdena Internet & telefon och Kasino, som båda visade god tillväxt 
2006, samt uppbyggnaden av de två nya affärsområdena Bingohallar och Prenumerationer. 
Under 2006 ökade direktspelet med 32 procent och stod för 13 procent av Svenska Spels brutto-
omsättning. 

Finns det fl er 
spelberoende i Sverige 
än i andra länder

Nej, Sverige har relativt få 
spelberoende i jämförelse 
med andra länder. Detta 
uppmärksammas exempel-
vis av en brittisk prevalens studie 
utförd av National Center for 
Social Research.
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marknaden. Man kan tala om en pokerboom. Cirka 
180 000 svenskar spelade i början av 2006 hos de 
utlandsbaserade spel bolagen på Internet. När Svenska 
Spel kunde möta konkurrensen i mars 2006 med en hel-
svensk pokersajt – med inbyggt spelansvar och en kon-
kurrenskraftig avgift (så kallad rake) – blev framgången 
omedelbar. Lanseringen av poker på svenskaspel.se blev 
årets mest uppmärksammade händelse på den svenska 
spelmarknaden. Den skiljer sig från konkurrenternas 
pokerspel, framför allt genom att spelaren, innan spelet 
kan påbörjas, måste specifi cera belopps gränser och tids-
begränsning för sitt spelande. 

Svenska Spels poker blev en omedelbar succé och 
många spelare välkomnade de inbyggda spelansvars-
verktygen, till exempel kollektiva 
pauser som är inbyggda i spelen. 

DIVISIONERNA / DIVISION DIREKT

Svenska Spel är det enda spelbolag som erbjuder den här 
typen av självreglerande restriktioner. Inget annat spel-
bolag i världen tar motsvarande spelansvar med bevisad 
effekt. Cirka 137 000 kunder spelade på Svenska Spels 
pokersajt under 2006 och i december hade den nått en 
marknadsandel på cirka 30 procent. Det innebär att vi 
lyckats med uppdraget att kanalisera en stor del av spe-
landet till en trygg och säker miljö.

Konkurrens på nätet
Den reglerade spelmarknaden på Internet har en marknads  -
andel på cirka 50 procent, varav Svenska Spel har cirka 
30 procent och ATG cirka 20 procent. De utlandsbaserade 
oreglerade kon kurrenterna har en fördel genom att kunna 

erbjuda fl er spelformer och högre åter -
betalning på vissa av dem. Svenska Spel 
har fortfarande inte möjlighet att kon-
kurrera med högre åter betalning vilket 
inneburit lägre marknads andel på fram   -
för allt sportspel. 

Den svenska Internetspelmarknaden 
är i stort behov av en fungerande regle-
ring som innehåller lika villkor för alla 
aktörer. Inom EU är den politiska och 
juridiska osäkerheten stor kring spel-
marknaden på Internet och kurserna 
på börsnoterade spelbolag pendlar upp 
och ner. Under 2006 fi ck de internatio-
nella Internetspelbolagen uppleva en 
del bakslag. Företrädare för vissa av 

dessa bolag har redan dömts eller ska prövas inför dom-
stolar för lagbrott. I USA förbjuds spel på Internet via en 
lagstiftning (Unlawful Internet Gaming Enforcement Act, 
UIGEA) som ålägger banker och kreditbolag att stoppa 
transaktioner till spelbolag på nätet. 

Framåtblick
Marknaden för spel via digitala distributionsformer är 
långt ifrån mättad. Ytterligare produktutveckling, tek-
nisk utveckling och bredare kundunderlag kommer att 
medföra fortsatt tillväxt. Konkurrensen kommer också 
att hårdna och åtskilliga mindre nätbolag kommer att få 
svårigheter att överleva. De stora spelbolagen kommer 

Cecilia Nordenstam, Svenska Spels 
frontfi gur för poker.

Spelar vi för mer pengar 
än för 30 år sedan

Enligt Statistiska Central-
byrån och Lotteriinspektio-
nen har vi använt ungefär 
1,3 procent netto av vår 
disponibla inkomst på spel 
de senaste årtiondena. 
Det har alltså inte ökat. 

22   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2006



där igenom att öka sina marknads andelar. Det som fram-
för allt kan bromsa tillväxten på Internet är förändrad 
lagstiftning liknande den som USA beslutade under 2006. 

Det stora genombrottet för spel på mobiltelefon hind-
ras idag av tekniska begränsningar. När dessa är lösta 
och tillgängligheten ökar kommer denna distributions-
kanal för spel att växa kraftigt.

Det fi nns en tydlig trend att yngre spelare i allt större 
utsträckning väljer Internet som sin ”första” spelbutik.

Affärsområde Kasino ökar
I juni 1999 beslutade riksdagen att högst sex kasinon av 
internationell typ skulle få etableras i Sverige. Svenska Spel 
fi ck regeringens uppdrag att starta kasinon i Sundsvall, 
Malmö, Göteborg och Stockholm. Verksamheten drivs 
under varumärket Casino Cosmopol. 

Det första kasinot öppnades i Sundsvall juli 2001. Därpå 
följde Malmö december 2001 och Göteborg augusti 2002. 
Det fjärde kasinot öppnade i Stockholm mars 2003. Sedan 
dess har våra kasinon haft över fyra miljoner besök.

Under 2006 hade Casino Cosmopol över en miljon 
besök och omsatte drygt en miljard kronor – en ökning 
med nio procent. Kasinointäkterna når sin kulmen i 
december, bland annat tack vare julborden, som hade över 
tio tusen bokningar, och de populära nyårsarrangemangen. 

Kasinospel med stor variation 
Casino Cosmopol erbjuder alla spel som av tradition 
fi nns på internationella kasinon, till exempel Roulette, 
Black Jack, tärningsspel och poker. Reglerna är också 
desamma som på andra internationella kasinon. De 
populäraste spelen är spelautomaterna, så kallade slots, 
som fi nns i ett stort antal varianter. Kasinogästerna kan 
välja mellan automater med olika insatser, från 10-öres 
upp till 10-kronorsspel. Spelandet på automaterna visar 
den största tillväxten.

Nyheter 2006
Pokerboomen fortsätter även på kasinona. Två kasinon 
har under 2006 låtit bygga speciella pokerrum för att 
möta efterfrågan. Under året arrangerades även sex stora 
pokerturneringar. Temakvällar som till exempel Chinese 
New Year är andra arrangemang som uppskattas särskilt 
av de asiatiska gästerna.

Kasinona rustades under året upp även på andra sätt. 
Ombyggnader har skett i entréer, restauranger och andra 
utrymmen. Personalen utökades med fl er dealers, inspec-
tors och pokerdealers och omorganiserades delvis i min-
dre team. Därmed har servicen för gästerna ytterligare 
förbättrats.

Arbetet med att förbättra organisationen och miljöerna 
kommer att fortsätta under 2007 då fl er innovationer 
kommer att lanseras. Casino Cosmopols ambition är att 
uppnå en standard som är jämförbar med de mest fram-
gångsrika internationella kasinona.

Säkerhet och spelansvar
Inom Casino Cosmopol är man mycket medveten om de 
risker som osunt spelande kan innebära. Därför fi nns ett 
spelansvarsprogram som bland mycket annat innehåller 
en gedigen utbildning för personalen i frågor som rör spel-
beroende. Denna utbildning är mycket viktig och följs 
regelbundet upp med fortbildning för att upprätthålla och 
fördjupa kunskaperna hos personalen.

Spelansvarsprogrammet erbjuder bland annat gäster 
med spelproblem frivillig avstängning.

 

!
Utökat handlingsprogram för kasino kasinoi

Grunden för en sund spelmiljö är det sociala kasinot 
där  spelet är en del av en helhetsupplevelse med god 
mat och ibland även underhållning och dans. Där-
utöver görs särskilda insatser för att förebygga ett 
okontrollerat spelande.

Program för frivillig avstängning.  Våra kasinon 
 erbjuder möjligheten att teckna avtal om frivilligt 
besöksförbud för de besökare som har problem med 
sitt spelande. Ett alternativ är begränsningar av besöks-
frekvensen.  

Riktlinjer för alkohol i kombination med spel. Över-
driven alkoholkonsumtion och spel hör inte ihop. De 
gäster som nekas mer alkohol på grund av berusning 
får inte fortsätta spela utan avvisas från kasinolokalen. 

Regelbundet kunskapsutbyte.  Kasinoverksamheten 
är ännu en relativt ny företeelse i  Sverige. Därför är 
det särskilt viktigt att ständigt utveckla och förbättra 
spelmiljön för att säkerställa spelansvaret. Varje år 
genomförs en spelansvarskonferens för fortbildning 
och kunskapsutbyte. 
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Kasinoutredningen SOU 2006:64
Regeringens beslut att införa kasinon följdes av farhågor 
för att de skulle locka till sig kriminalitet av olika slag. 
I utredningen ”Internationella kasinon i Sverige – En 
utvärdering.” (SOU 2006:64) konstateras att det inte 
fi nns någon anledning till oro. Man noterar att registre-
ringen av besökarna och kameraövervakningen fungerar 
som en brottshämmande faktor.

Utredningen gör en grundlig analys av internationella 
kasinon och innehåller en stor mängd information om 
kasinoverksamheten i Sverige. Slutsatsen är att Casino 
Cosmopol på ett bra sätt lever upp till de villkor som 
ställs på kasinoverksamhet i Sverige. 

Prisade kasinon
Hos Casino Cosmopol kommer den internationella miljön 
till uttryck på många sätt – inte minst bland personalen. 
Sedan starten 2001 har närmare 1 200 medarbetare rekry-
terats och utbildats till en för Sverige helt ny yrkeskår. Med -
arbetarna kommer från alla världsdelar och talar över 40 
olika språk. För detta medvetna och långsiktiga arbete till-
delades Casino Cosmopol Malmö stads mångfaldspris 2005.

Bred konkurrens
Kasinots idé är att kombinera spel och upplevelse till en 
helhet. Därför konkurrerar Casino Cosmopol med hela 
nöjesbranschens utbud: dansställen, teatrar, biografer 
och krogar. 

Viktiga händelser 2006

■   Framgångsrik lansering av poker på svenskaspel.se

■   Stark tillväxt för spel på svenskaspel.se

■    Ökad försäljning, fl er besök och förbättrade attityder till kasinot

■   Startat nytt affärsområde – Bingohallar

Prioriteringar under 2007

■   Marknadsandelar på Internet

■   Utveckla spel- och gästupplevelsen

■   Etablera bingohallskoncept

■   Ytterligare kanalutveckling

DIVISIONERNA / DIVISION DIREKT

Trender
Sammantaget ser det mycket ljust ut för kasinoverksam-
heten. Casino Cosmopol har en stor potential för tillväxt 
under överskådlig tid.
■    Behovet av upplevelser och nöjen ökar.
■    Intresset för spel på kasino ökar. 
■    Det stora intresset för poker håller i sig. 
■    Turismen till Sverige ökar.

Affärsområde Bingohallar väntar på tillstånd
Det lokala föreningslivet har under lång tid tappat intäk-
ter i takt med att bingohallarna fått allt färre besökare. 
Under 2005 tog Svenska Spel beslutet att söka tillstånd 
hos regeringen för att tillsammans med bingoallianserna 
och föreningslivet lyfta företeelsen och göra bingohallarna 
mer attraktiva. Tanken är att bingohallarna ska erbjuda 
gästerna en modern och fräsch miljö med en blandning 
av spel och servering. Vi har ansökt om tillstånd hos 
regeringen och väntar på besked.

Affärsområde Prenumeration – ny kanal
Under 2007 kommer Svenska Spel att göra det möjligt för 
sina kunder att prenumerera på sina favoritspel. Till att 
börja med är det lotter som man kan få hem i brevlådan, 
men med tiden kommer fl er produkter att erbjudas. 
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Affärsområde Kasino
 Omsättning1)  Förändring
MSEK 2006 2005 MSEK %

Sundsvall  76 69 8 11,2
Malmö 214 196 18 9,0
Göteborg 277 248 29 11,7
Stockholm 435 410 25 6,1
Spelintäkter netto totalt 1 002 922 79 8,6

1) Netto. Omsättning för kasino redovisas enligt praxis netto.

Affärsområden Internet & telefon
 Omsättning Förändring
MSEK  2006 2005 MSEK %

Stryktipset 56 52 5 8,8
Europatipset 22 16 6 38,0
Dubbelvinsten 3 3 1 38,0
Måltipset 12 10 1 11,3
Oddset 96 67 30 44,5
Lotto 126 97 30 30,6
Joker 44 35 9 25,1
Keno 32 27 5 18,7
Bingo, Pick ’n’ Click 151 96 56 58,6
Triss 70 57 13 22,8
Skrapspel 15 17 –1 –7,4
Tia 19 16 3 20,1
Poker rake 206 0 206
Spelintäkter netto totalt 854 491 363 73,9

Spelintäkter brutto totalt 1 560 1 013 547 54,1

Butik, 59%

Restaurang, 20%

Kasino, 11%

Internet & telefon, 10%

Spelintäkter netto 2006

Kasino, 54%

Internet & telefon, 46%

Spelintäkter netto 2006, 
Division Direkt

Fakta om Division Direkt

*Inklusive 
Poker-rake
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Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag med en kund-
krets på närmare fem miljoner svenskar. Med så 

många kontakter är det av största vikt att ha en röd tråd 
i all kommunikation. Under 2006 anställdes därför en 
varumärkeschef med ansvar för varumärkets långsiktiga 
utveckling. Ett ansvar som i korthet handlar om att fylla 
varumärket med de värden vi vill att företaget ska stå för.

Vårt mål är att ännu fl er ska uppfatta oss som det 
moderna och ansvarsfulla företag vi är. Ett starkt varu-
märke gör det dessutom möjligt att ha en mer kostnads-
effektiv kommunikation vilket gör oss konkurrenskraftiga 
i en tid av fl er produkter med allt kortare livslängder. 

De fl esta av våra spel är välkända varumärken, men att 
det är Svenska Spels produkter är däremot inte alltid lika 
välkänt. Därför har vi under året inlett arbetet med att 
stärka familjebanden mellan Svenska Spel och vårt 
sortiment. Som ett led i detta har vi under 2006 integrerat 
Svenska Spels vinnarsymbol med våra produktlogotyper. 
Resultatet är att betydligt fl er idag vet att Svenska Spel står 
bakom produkterna. Under 2007 skapar vi en ny design- 
och profi lmanual för hela företaget i syfte att stärka vår 
kommunikativa konkurrenskraft.

Varumärket byggs inifrån och ut
Vi arbetar långsiktigt och koncerngemensamt för att 
alla medarbetare ska känna sig delaktiga i – och stolta 
över – företagets framgång. Våra kunskaper, attityder 
och bemötande ger tyngd åt vårt varumärke, skapar tro-
värdighet åt företaget och gör oss till en attraktiv arbets-

givare. Vi vill göra alla medarbetare till bärare av 
Svenska Spels värderingar. Med en gemensam värdegrund 
underlättar vi arbetet med att skapa den röda tråden som 
ska leda arbetet framåt. Svenska Spels varumärke är 
också helt beroende av att vi har en bra dialog med våra 
samarbetspartners så att de i sin tur förmedlar våra 
 värdegrunder till kunderna.  

En viktig roll i detta arbete har vår Spelsupport där 
medarbetarna kommunicerar med kunder, ombud och 
restauratörer. Spelsupports uppdrag är att besvara fråge-
ställningar och lösa problem via telefon, mejl och brev. 
Kvaliteten på servicen är därför mycket viktig för Svenska 
Spels varumärke. För att säkerställa att kvaliteten blir så 
hög som möjligt jobbar vi kontinuerligt med att förbättra 
servicenivån och kunskapen.

Ansvar går före vinst
Vi är stolta över vårt spelansvar. För att stärka varumärket 
Svenska Spel kommer vi under 2007 att lyfta fram vår 
unika position som det ansvarsfulla spelbolaget. Vi kom-
mer dessutom att förklara vår roll och behovet av en 
ansvarsfull spelmarknad genom att delta i det offentliga 
samtalet. 

Överskottet går till barn- och ungdomsverksamhet 
Andra spelbolag vill göra ägarna rika. Vi vill göra 
svenska folket rikare. Den som spelar hos Svenska Spel 
bidrar både till framgångar för svensk elitidrott och till 
att stödja våra barns och ungdomars fritidsverksamheter. 

Svenska Spel – mer än svenska spel

Spelglädje, ansvar och hur överskottet används. De är Svenska Spels mest värdefulla tillgångar 
i arbetet med att skapa en positiv bild av företaget och våra produkter. Därför vill vi att dessa 
värden ska genomsyra allt vårt arbete – inte minst vår marknadsföring.

VARUMÄRKET
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Finns Svenska Spel 
bara till för att 
staten ska tjäna pengar

Svenska Spels uppdrag är att 
leverera underhållande spel 
på ett ansvarsfullt sätt och 
alltid låta ansvar gå före 
vinst. En positiv konsekvens 
av uppdraget är att idrotten 
och föreningslivet får pengar till sina 
verksamheter. Utan bidragen från 
Svenska Spel skulle verksamheterna 
behöva fi nansieras på andra sätt. 
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Under ett år betalar Svenska Spel ut över 50 miljoner kronor i 
outhämtade vinster till vinnare som registrerat sina spel med 

Spelkortet. Över en miljon spelare använder regelbundet sitt Spel-
kort. För att få ett Spelkort måste man ha fyllt 18 år och vara folk-
bokförd i Sverige. Kortet och tillhörande konto är personligt och kan 
fås kostnadsfritt antingen via anmälan på svenskaspel.se eller hos 
Svenska Spels spelombud. Det enda man behöver uppge är sitt namn 
och personnummer. Uppgifterna kontrolleras därefter via SPAR:s 
adressregister för att undvika fusk och falska personuppgifter.

Spelkortet ger Svenska Spel möjlighet till personlig dialog med 
kunden, vilket skapar trygg-
het och säkerhet. Utöver 
automatisk vinstbevakning 
får användare av Spelkortet 
personliga erbjudanden, 
information och andra 
 förmåner. 

Tack vare Spelkortet och 
de kontroller som görs vid 
anmälan kan Svenska Spel 
säkerställa att minderåriga 
inte tillåts spela på spel   med 
åldersgräns. Vid eventuellt 
missbruk av Spelkortet har 
Svenska Spel rätt att spärra 
kort och tillhörande konto 
med omedelbar verkan.

Spelkortet En viktig del av 
spelansvar och kundvård

Vi är mycket glada över att under 2006 kunna överlämna 
1,2 miljarder kronor till barn- och ungdomsidrotten i 
landet. Utan Svenska Spels återbäring till idrotten skulle 
många klubbar behöva fördubbla sina medlemsavgifter 
för att kunna bedriva samma verksamhet som idag.

Under 2007 kommer vi i annonser, matchprogram och 
klubbtidningar berätta om vad föreningslivets dryga mil-
jard betyder för den enskilda klubben, på lokal nivå. 

Sponsring stärker varumärket 
Vi är stolta över att vara med och bidra till svenska 
idrottsframgångar.

Sponsringen är en viktig del i arbetet med att stärka 
Svenska Spels varumärke. Vår affärsverksamhet har en 
nära koppling till idrotten och därför är relationen till 
svensk idrott viktig för oss. 

Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag, därför är det 
viktigt och naturligt att våra stora sponsorskap har ett 
betydande nationellt intresse. Vår sponsring sker i huvud-
sak på nationell förbundsnivå hos våra mest folkkära 
idrotter. I dag sponsrar Svenska Spel fotboll, ishockey, 
handboll, innebandy och bandy. 

2006 års stora händelser var Fotbolls-VM i Tyskland, 
gulden i Vinter-OS, Hockey-VM och Innebandy-VM på 
hemmaplan. Alla fantastiska framgångar – även för 
Svenska Spel. 

Under 2007 aktiverar vi en ny sponsringsstrategi som 
ska lyfta Svenska Spels sponsring ytterligare. Målet är att 
effektivisera verksamheten och stärka lojaliteten med alla 
idrottsintresserade svenskar. Utöver de stora idrotterna 
ovan är vi under 2007 även sponsorer till Alpina Skid-
VM i Åre samt till det lokala idrotts- och kulturlivet på 
Gotland. 

VARUMÄRKET
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Samhällsrapport

Svenska Spel är en stor arbetsgivare 

och marknadsledande inom branschen. 

Därför är det viktigt att vi bidrar till 

en positiv samhällsutveckling. Denna 

samhällsrapport vänder sig till politiker 

och beslutsfattare som kommer i kontakt 

med spelfrågor, men även till samhälls-

intresserade medborgare och branschen 

i stort. 
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4 1.  Bestäm i förväg hur mycket pengar 
du har råd att förlora. Spela aldrig 
för mer än det beloppet

2.  Spela aldrig för mer än du kan 
berätta för familj och vänner

3.  Tro aldrig att du kan vinna tillbaka 
vad du tidigare förlorat

4.  Låna aldrig för att spela

Låt det förbli ett nöje! 

Vi skapar grunden till en sund spelmiljö.

Fyra enkla regler att följa:

Svenska Spels verksamhet berör och sysselsätter många 
grupper i vårt samhälle: kunder, ombud, egenföretag-

are, medarbetare, politiker, leverantörer, media och ung -
domsorganisationer – för att nämna några. Vi har en 
kundkrets på 75 procent av svenska folket, det vill säga 
närmare 5 miljoner människor, som tycker att det är 
roligt och spännande att spela. 

En grundförutsättning för att vi ska kunna bedriva vår 
verksamhet med framgång är att vi tar vårt ansvar för att 
bidra till en hållbar utveckling i samhället. Det betyder 
att vi förenar ekonomisk lönsamhet med socialt ansvar 
och ett aktivt miljöarbete. Det ekonomiska ansvaret inne-
bär att vi genom långsiktig tillväxt levererar ett överskott 
till svensk idrott, kultur- och ungdomsverksamhet. Det 
sociala an  svaret innebär att vi arbetar förebyggande för 
att minska riskerna för okontrollerat spelande. Det sociala 
ansvaret innebär också att vi ska vara en attraktiv arbets-
plats där medarbetarna trivs och utvecklas. Vårt miljö-

ansvar innebär att vi verkar för att de produkter och 
tjänster som vi tillhandahåller i minsta möjliga mån ska 
påverka miljön. 

Svenska Spel ägs av staten och är en stor arbetsgivare 
och marknadsledande inom sin bransch. Därför är det vik-
tigt att vi bidrar till en positiv samhällsutveckling. Denna 
samhällsrapport vänder sig till politiker och besluts fattare 
som kommer i kontakt med spelfrågor, men även till sam-
hällsintresserade medborgare och branschen i stort. Här 
berättar vi hur vi arbetar för att vara en ansvarstagande 
aktör, vad vi har gjort under 2006 och vad vi kommer att 
göra i framtiden inom områdena spelansvar, säkerhet, 
miljö och för våra medarbetare. 

Spelansvar – en del av vår affär
Att vår verksamhet är reglerad med särskild hänsyn till 
ansvar och säkerhet är inget nytt. Tvärtom, redan när 
Tipstjänst bildades 1934 var syftet att skapa ett tryggt 
och säkert alternativ till det illegala tippande som var 
vanligt i början av 30-talet. Sedan 1934 har det förstås 
hänt en hel del på spelmarknaden, men grundtanken är 
fortfarande densamma. 

Sedan 1993 har vi arbetat med olika program för 
ansvarsfullt spelande. Styrelsen antog 2004 en policy och 
utifrån den har vi utvecklat handlingsprogram, vilka vi 
arbetat med att nyckeltalsätta. De centrala nyckeltalen 
redovisas i rapporten för 2006, vilket innebär att värde-
ringar har gjorts av vilka indikatorer som är betydande 
för vår verksamhet. Vår ambition är att rapporten 2007 
ska genomgå granskning av oberoende part. 

Spel betyder en hel del i vår kultur och har sedan länge 
för många varit ett sätt att umgås. Spel bidrar till god 
gemenskap bland vänner och bekanta. Det märks inte 

Svenska Spel i samhället

Att vår vinst helt och hållet tillfaller samhällsnyttiga ändamål – via statskassan – gör att vår 
 verksamhet indirekt berör hela svenska folket. För oss som arbetar inom Svenska Spel är det 
en viktig drivkraft att varje år kunna bidra med vår vinst till svensk idrott, ungdomsverksamhet 
och andra samhällsnyttiga ändamål. 
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minst hos våra ombud som blivit naturliga mötesplatser 
för många kunder. Drygt åtta av tio svenskar spelade någon 
gång under 2006, och de allra fl esta, 98 procent, kan han-
tera sitt spelande. Spel är helt enkelt ett kärt folknöje.

Vår ambition är att långsiktigt leva upp till samhällets 
och marknadens krav och förväntningar på ett gott spel-
ansvar. Med marknaden menar vi kunder, ägare och 
myndigheter. Kraven på oss som spelbolag understryks av 
att vi har staten, det vill säga svenska folket, som ägare 
och uppdragsgivare. Därigenom är spelansvaret centralt 
och självklart för oss.

Som landets ledande spelföretag är det vår uppgift att 
förebygga osunt spelande. Vårt ansvar är helt och hållet 
förebyggande och genom att tillhandahålla verktyg, som 
till exempel självtest, olika former av spelbudgetar och 
spärr av konto, hjälper vi våra kunder att ha kontroll över 
sitt spelande, att ”spela lagom”. Samtliga spelkortsinne-
havare har tillgång till dessa verktyg på nätet. 

Enligt Statens folkhälsoinstitut har cirka två procent av 
Sveriges befolkning problem med sitt spelande. Det över-
gripande ansvaret för spelberoende vilar på regering och 
riksdag genom Socialdepartementet, som i sin tur ger 
bidrag till Statens folkhälsoinstitut för att arbeta förebyg-
gande med forskning, information och behandling. Med 
andra ord, det ingår varken i Svenska Spels ansvar eller 
uppdrag att tillhandahålla eller fi nansiera vård av spel-
beroende. Frågorna hanteras i första hand av Statens folk-
hälsoinstitut och kommunernas socialtjänst. Varje individ 
har naturligtvis också ett eget ansvar för sitt spelande. 

Ett ansvar som genomsyrar hela organisationen
Spelansvar är och kommer alltid att vara en förutsättning 
för vår verksamhet. Organisatoriskt är det sektionen Sam-
hälle som har det övergripande ansvaret för spelansvaret. 
Sektionen driver, följer upp och utvecklar det interna arbetet. 

Internt har vi ett spelansvarsråd som tillsammans med 
sektion Samhälle svarar för uppföljning och analys av före-
tagets spelansvar. Rådet träffas cirka fyra gånger per år. 

Handlingsprogrammet är implementerat hos varje 
affärsområde, som därigenom har det operativa ansvaret 
för att arbetet genomförs. Det gör att spelansvar genom-
syrar hela verksamheten, allt från hur vi utvecklar spelen 
till hur vi marknadsför dem. 

I praktiken innebär spelansvaret att vi till exempel av  står 
från att utveckla spelformer som kan uppfattas som 
aggressiva. Om det fi nns en betydande marknad ska vi 
tillhandahålla ett mer ansvarsfullt alternativ. Handlings-
programmet innebär också att vi undviker sådant som 
enligt forskning kan uppmuntra till ett överdrivet spe-
lande. Arbetet stöds av vår policy för ansvarsfullt spelande. 

Svenska Spel erbjuder unika verktyg för att hjälpa 
 kunderna hålla sig inom gränserna för sunt spelande. 
Ett av verktygen är det interaktiva självtestet. Testet 
ger signaler om problem i tid och kan därmed förhindra 
osunt spelande. Självtestet fi nns på vår hemsida 
www.svenskaspel.se/spelansvar. 

Inom koncernen upplever så gott som alla medarbetare 
att Svenska Spels arbete med spelansvar är både positivt 
och viktigt (96 procent). De fl esta (77 procent) upplever 
också att Svenska Spel ganska väl eller mycket väl lever 
upp till det spelansvar vi har. En klar majoritet (83 pro-
cent) upplever att de har ganska goda eller mycket goda 
kunskaper om vad Svenska Spel gör för att stärka spel-
ansvaret.  

Centrala nyckeltal för spelansvar  
 2006 2005

Socialt ansvar  
Stöd för reglerad marknad 1), % 81 81
Spelarbas 1), % 75 77
Spelare med problem 1), % 1,5 1,7
Antal frivilliga avtal kasinogäster, antal 1 558 1 513
Samtal med kasinogäster 
om spelvanor, antal 2 338 2 100
Statliga bolag tar mer ansvar 1), % 70 69
  
Ekonomiskt ansvar  
Omsättning, brutto, MSEK 20 071 19 586
Omsättning, netto, MSEK 8 905 8 506
Marknadsföring, kronor/spelare 70 70
Överskott, MSEK 1 216 1 150
  
Affärspartners ansvar  
Diplomerade ombud, % 41 19
Provköp, antal 6 998 5 845
Stängda på grund av 
kreditspel/provköp, antal 4 5
  
Anställdas ansvar  
Diplomerad personal i spelansvar, % 91 53
Personalen tycker att spelansvar 
är intressant och positivt 2), % 96   —
  
1) Uppgifter från den årliga spelkartläggningen, genomförd av Svenska Spel.
2) Intern undersökning.
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Ivårt spelansvar ingår att förhindra att minderåriga kan 
spela på de mer riskabla spelen. Av den anledningen ska 

våra ombud och restauratörer kräva legitimation på spel 
med åldersgräns. Det kontrollerar vi genom så kallade 
provköp med hjälp av externa leverantörer. Brister i 
ansvar är skäl till avstängning. Under 2006 gjordes 6 998 
provköp, vilket är 1 153 fl er än under 2005. Dessa kon-
troller resulterade i 4 avstängningar, en minskning med 
1 jämfört med 2005. 

I de fall ett ombud inte klarar ett provköp ges en varning. 
Efter ytterligare tre varningar stängs ombudet av under en 
begränsad tid. Restauratörer som inte lever upp till sitt 
ansvar sägs upp efter två misslyckade kontroller. Har 
kredit spel förekommit hos ett ombud eller en restauratör 
sägs avtalet upp omedelbart, utan varning. Sedan 2005 
erbjuder vi, tillsammans med ATG, alla spelombud en fri-
villig interaktiv spelansvarsutbildning. Hittills har 41 pro-
cent av ombuden genomfört utbildningen. Därmed har 

2 694 av ombudens anställda ett personligt diplom i spel-
ansvar. Diplomeringen sker av Spelinstitutet.

Det svenska folkets ökade stöd för en reglerad marknad 
är sannolikt en effekt av Svenska Spels omfattande arbete 
med spelansvar. Varje år görs en spelkartläggning, vilken 
2006 visade att 70 procent av befolkningen helt eller del-
vis instämmer i påståendet att statliga spelbolag tar större 
ansvar än privata för att undvika spelberoende. 81 pro-
cent instämmer helt eller delvis i att dagens reglering av 
spelmarknaden är bra. Sannolikt baseras även svenska 
folkets uppfattning till stor del på medias bild av spel-
marknaden. Undersökning visar att Svenska Spel allt mer 
förknippas med ”det ansvarsfulla spelbolaget”. Det fak-
tum att Svenska Spel tar mer ansvar än andra aktörer får 
större genomslag samtidigt som kritiken mot Svenska 
Spel har minskat. Att alltid sträva efter en objektiv bild 
av spelberoende och spelansvar i media var en av våra 
prioriteringar under 2006 och det arbetet kommer att 
fortsätta.

Världsledande i spelansvar
Svenska Spel ska utveckla underhållande och säkra spel 
och samtidigt erbjuda verktyg som kan hjälpa våra kunder 
att ha god kontroll över sitt spelande. Väl fungerande 
åldersgränser är en viktig del av detta arbete. Därför togs 
ett styrelsebeslut under 2006 att vi från och med 1 febru-
ari 2007 ska införa en åldergräns på 18 år för alla våra 
spel utom lotter. Forskning visar att för den som börjar 
spela i tidig ålder på riskabla spel ökar riskerna att spelan-
det blir ohälsosamt i framtiden. Därför är åldersgränsen 
ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Lotterna är 
undantagna från 18-årsgränsen, dels därför att lotter som 
säljs i butik är marknadens kanske mest ofarliga produkt, 

Förebyggande arbete ger resultat

Svenska Spels starka position på marknaden hade inte varit möjlig utan det starka engagemang 
för spelansvarsfrågorna som medarbetare i hela organisationen bidrar med. Alla medarbetare 
och affärspartners diplomeras i spelansvar. 41 procent av våra ombud har genomgått utbildning 
i spelansvar och är diplomerade av Spelinstitutet. 91 procent av alla anställda inom koncernen är 
diplomerade. Till personal som arbetar inom kasinoverksamhet och kundsupport ges en obliga-
torisk och anpassad utbildning. 
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Åldersgränser 
från och med 2007

■   Spel i butik 18 år på samt-
liga spel utom lotter

■   Spel på restaurang 18 år 

■   Internet och telefon 18 år 
(även lotter)

■   Kasinon 20 år

■   Spelkortet 18 år
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Sedan 1999 fi nns en nationell stödlinje att ringa 
för spelare och anhöriga. Telefonnumret till stöd-

linjen hittar man på samtliga av branschens lotter, 
spelkuponger och kvitton, liksom på Internet, på 
kasinona, hos ombuden och restauratörerna. 

Stödlinjen bemannas av Spelinstitutet på uppdrag av 
Statens Folkhälsoinstitut och leds av Thomas Nilsson, 
legitimerad psykolog, som sedan 1987 arbetat med 
beroendeproblematik och krishantering. Sedan fl era 
år tillbaka har Svenska Spel anlitat Thomas Nilsson 
som konsult för rådgivning i spelansvars frågor.

– Jag måste erkänna att jag var skeptisk i början av 
vårt samarbete med Svenska Spel, men det gick snabbt 
över, säger Thomas Nilsson. Jag blev positivt över-
raskad över att man faktiskt var beredd att gå från ord 
till handling och att det var helt 
självklart att spelansvar skulle 
gälla hela företaget. Alla som 
arbetade inom Svenska Spel skulle 
utbildas i och ha kunskap om de 
grunder som spelansvarsprogram-
met byggde på. Det övertygade 
mig om att man verkligen tycker att frågan är viktig.

Grundtanken med Svenska Spels spelansvarspro-
gram är att låta spelarna själva bestämma hur mycket 
tid och pengar de vill satsa på sitt spelande. 

– Som jag ser det, säger Thomas Nilsson, är det ett 
vettigt sätt att förhålla sig till spelarna. Svenska Spel 
visar att det är möjligt att införa spelansvar på alla 
nivåer, från stora kasinon, pokerspelande på Internet 
till spelombud runt om i landet. Den stora majoriteten 
av spelarna accepterar åtgärderna och tycker att det 
är viktigt att de införs.  

Thomas Nilsson har ett stort nätverk både natio-
nellt och internationellt. Enligt Thomas ligger Sverige 
långt framme jämfört med andra länder när det gäl-
ler spelansvar. 

Stödlinjen hjälper spelare och anhöriga

– Jag skulle upp-
skatta att Svenska 
Spel ligger bland de 
fem främsta vad gäl-
ler spelansvar. Spel-
världen är intresserad 
av vad Svenska Spel 
gör. Nyfi kenheten är 
stor på hur spelarna 
reagerar på de åtgär-
der man vidtar.

Utmaningen i fram-
tiden handlar främst 
om teknologi och 
glob alisering. Teknikutvecklingen inom spelbranschen 

gör spelen mer interaktiva, snabba 
och tillgängliga och med det ökar 
riskerna, menar Thomas. 

– Samtidigt skapar tekniken 
goda möjligheter för spelarna att 
själva kunna kontrollera sitt spe-
lande, vilket är utmärkt. Den tek-

niska utvecklingen leds av fl era oreglerade bolag och 
de är inte intresserade av att arbeta förebyggande, 
vilket är direkt förödande för spelarna och samhället. 
Av den anledningen tycker jag inte att den svenska 
spellagstiftningen håller idag. Den är skriven för en 
fysisk marknad och klarar inte dagens utveckling av 
spel marknaden.

Fakta stödlinjen

Under 2006 besvarade stödlinjen totalt 5 827 samtal. Av dessa är 

1 077 stödsamtal. De fl esta av de personer som har problem med sitt 

spelande spelar på spelautomater, främst Jack Vegas. På andra plats 

kommer poker på Internet, 204 samtal, varav åtta anger Svenska 

Spels pokersajt som sitt problemspel i första hand.

Telefonnumret till stödlinjen är 020-81 91 00

Thomas Nilsson, 
leg. psykolog Spelinstitutet

”Svenska Spel visar att det är möjligt 

att införa spelansvar på alla nivåer, från 

stora kasinon, pokerspelande på Inter-

net till spelombud runt om i landet.” 
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Svenska Spels viktiga intressenter

Intresseorganisationer Seriös och kunnig aktör, engagemang 
i prioriterade frågor

Dialog med förmånstagare (RF och Ungdomsstyrelsen), Spelbero-
endes Riksförbund, ombudens intresseorganisationer samt SHR 
 (Sveriges Hotell & Restaurangägare), Svebico, OSS, CSR Sweden

Lokala samhället God service, sysselsättning via ombud, 
dialog med lokala kamrat- och spel   -
beroende  föreningar, (lokalt aktivitets-
stöd, överskottet via RF)

Möten med kommuner och lokala intresseorganisationer

Ägare Att sälja spel ansvarsfullt och säkert, riks-
täckande ombudsnät, förtroende och 
dialog, krav på överskott

Ägarpolitik, styrelse, koncession, löpande rapportering 
och dialog, årsstämma

Leverantörer Affärsvillkor, förtroende, dialog Förhandlingar

Ombud/restauratörer
(affärspartners)

Affärsvillkor, dialog och utbildning Direktkontakt via säljorganisation, nöjd-partner-index, 
publikationer, utbildningar, extranät

Medarbetare Utveckling, uppskattning, möjlighet att 
påverka arbetssituation, bra arbetsmiljö

Medarbetarsamtal, nöjd-personal-index, interna och externa 
utbildningar, assessmentcenter

Kunder Attraktiva spel på lättillgängligt, 
säkert och ansvarsfullt sätt.
Överskott till idrotten

Ombud, restauratörer, Casino Cosmopol, svenskaspel.se, 
Bingo, föreningar, kundsupport, kundmätningar, fokus -
grupper, reklamationshantering

Behov/Förväntningar Viktigaste kontaktytor/dialogIntressenter

Inressentdialogen  Svenska Spels verksamhet berör och syssel sätter många i samhället. De viktigaste intressenterna förutom 
kunderna är ombud/restauratörer, medarbetare, ägare, idrotten, ungdomsstyrelsen och det lokala samhället. Men även media 
och myndigheter har stor påverkan på Svenska Spel. Före tagets utveckling sker i ständig dialog med Svenska Spels intressenter.



  

dels därför att föreningslivets alla lotterier saknar ålders-
gräns. Att införa åldersgräns enbart på vissa av mark-
nadens lotter skulle krångla till det på många sätt. Ombud 
och kunder skulle uppleva situationen som förvirrande 
och föreningslivet skulle inte längre kunna låta ungdomar 
sälja lotter för att fi nansiera sin verksamhet. 

Poker på svenskaspel.se är en unik produkt på mark-
naden eftersom vår poker innehåller såväl beloppsbegräns-
ningar, spelbudget och inbyggda uppehåll i spelet. Det 
visar att det går – och dessutom uppskattas av spelarna 
– att skapa en sund spelmiljö. Mer om hur vi arbetar med 
spelansvar på svenskaspel.se fi nns att läsa på sidan 37. 

Jämförs regelbundet med andra bolag
Som världsledande på spelansvar gör vi kontinuerligt jäm-
förelser med andra spelbolag i världen. När det gäller spel 
på Internet hamnar Svenska Spel i topp. Totalt sett ligger 
svenskaspel.se bra till med både tydlig och omfattande 
information kring ansvarsfullt spelande. Det som framför-
allt är unikt för svenskaspel.se är de direkta länkarna till 
spelbudget och självexkludering samt att åldersgränsen 
garanteras genom Spelkortet. Därigenom uppfattas Svenska 
Spel som mera seriöst än utländska bolag.

World Lottery Association, WLA, tog 2006 beslut om 
att införa riktlinjer/regelverk för ansvarsfullt spelande. 
Riktlinjerna är indelade i sju olika principer och områden 
som medlemmarna förväntas leva upp till. Under 2007 
ska dessa principer kopplas till ett handlingsprogram där 
spelbolagen kan ansluta sig till olika nivåer och diplo-
mera sig därefter.

Under hösten genomfördes en undersökning inom 
WLA på initiativ av Svenska Spel. Syftet var att se hur väl 
vi och andra bolag lever upp till ansvarsfullt spelande 
som WLA beslutade att följa. 

Undersökningen är uppbyggd utifrån de sju principer 
som medlemmarna inom WLA fattade beslut om under 
2006. Principerna handlar bland annat om att erbjuda 
verktyg till spelarna, information och utbildning samt 
att arbeta tillsammans i olika nätverk och följa forskning. 
Svenska Spel rankades som nummer ett.

Dialogen viktig med våra intressenter 
Vår framgång är direkt beroende av vår förmåga att 
lyssna till kundernas behov. Vår utveckling sker i ständig 
dialog med våra intressenter. Våra viktigaste intressenter 
är kunder, medarbetare, affärspartners, ägare, politiker, 
samhälle och intresseorganisationer. Även media har stor 
inverkan på Svenska Spel. 

Dialogen med intressenterna är mycket viktig för oss 
och vår verksamhet. Inom branschen konkurrerar vi inte 
med spelansvar – istället samarbetar vi med bland annat 
ATG och Folkspel i det så kallade Spelrådet. Vi deltar och 
är drivande i ett fl ertal internationella sammanslutningar 
och råd som arbetar med spelansvarsfrågor bland annat i 
den speciella grupp för spelansvarsfrågor som leds av 
European Lottery (EL). SNSUS är en nordisk stiftelse, 
Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spel-
beroende, som bildades år 1999 för att sprida kunskap 
och information om spelberoende. Sedan starten har 
SNSUS vuxit och idag är alla fem nordiska länder repre-
senterade. Vi stödjer även den forskning kring spel som 
European Association for the Study of Gambling (EASG) 
utför. Nationellt har vi sedan starten suttit med i OSS
 – Oberoende Spel Samverkan, där bland andra Lotteri-
inspektionen och Spelberoendes riksförbund deltar. Även 
internt har vi ett spelansvarsråd med affärsområdeschefer 
som representanter.  

Under 2005 blev 
Svenska Spel medlem i 
CSR Sweden (Corporate 
Social Responsibility), 
som är ett nätverk av 
företag som fokuserar 
på frivilligt samhälls-
ansvar och samhälls-
engagemang. I dagsläget 
använder vi oss av CSR 
Sweden främst för att 
bygga nätverk och att 
utbyta erfarenheter med 
andra företag. 
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Hur många spel-
beroende fi nns det i landet

Statistik från Statens Folkhälso-
institut (1997/98) visar att 
2 procent, eller 125 000 hade 
problem med sitt spelande, 
varav cirka 35 000 eller 0,5 
procent klassades som spel-
beroende. I Svenska Spels 
spelkartläggningar har antalet 
 problemspelare och spelberoende legat 
 relativt  stabilt på samma nivå över tiden. 



Viktiga händelser 2006 

■    Implementerat ett program för ansvars-
fullt spelande 

■    Utvecklat ett särskilt åtgärdsprogram för 
Internetpoker samt för bingohallar

■    Varit drivande i samband med forskning 
kring spelutveckling

■    Strävat efter en objektiv bild av spel-
beroende i media

■    Reducerat antalet avstängningar av 
ombud på grund av avsteg från regler 
gällande åldersgräns och kreditspel

■    Upprätthållit såväl nationella som inter-
nationella kontakter

■    Utvecklat utbildning i spelansvar för 
personal i bingohallarna 

■    Tagit fram en interaktiv utbildning för 
restauratörer 

■    Utbildat samtliga medarbetare i grund-
läggande spelansvar

■    Påbörjat arbetet med att möjliggöra 
extern revision av handlingsprogrammet

■    Etablerat nyckeltal för styrning och upp-
följning av spelansvar och miljöarbete. 
Tas i bruk under 2007

Prioriteringar under 2007

■    Utbildningar i spelansvar

■    Utvärdera och utveckla befi ntliga 
verktyg för spelansvar

■    Vara drivande i samband med 
forskning kring spelutveckling

■    Följa upp spelansvarsarbetet

■    Skapa och upprätthålla såväl internatio-
nella som nationella kontakter

■    Driva frågor som rör ansvarsfullt 
spelande samt leda utvecklingen och 
de riktlinjer som den reglerade spel-
branschen arbetar efter

■    Driva informationsinsatser
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Marknadsföring diskuteras ofta i spelansvarsdebatten. 
Det fi nns ingen forskning som visar att omfatt-

ningen av marknadsföringen har betydelse för att enskilda 
ska utveckla ett spelberoende. Däremot har budskapet 
betydelse. Därför följer vi de etiska rikt-
linjer som spelbranschen utvecklat i Spel-
rådet. Vi har själva valt att avstå från att 
marknadsföra vissa produkter av spel-
ansvarsskäl. De etiska rikt linjerna fi nns 
att läsa på svenskaspel.se/spelansvar.

Vi är mycket restriktiva med att mark-
nadsföra produkter som vi vet är fören-
ade med större risker, till exempel värde-
automaterna – som vi har valt att avstå 
från att marknadsföra. Däremot mark-
nadsför vi exempelvis Lotto och Triss, 
eftersom de inte har någon konstaterad 

Marknadsföringen en del av spelansvaret

Svenska Spel har ett tydligt samhällsuppdrag där ansvar går före vinst. Att bedriva affärsmässig 
verksamhet med fullt socialt ansvarstagande innebär att vi försöker optimera vinsten i stället för 
att maximera. Exempelvis marknadsför vi inte våra produkter lika omfattande som om vi vore 
ett vinstmaximerande företag. 

koppling till osunt spelande. Det är viktigt att poängtera 
att syftet med vår marknadsföring och vårt spelutbud inte 
är att öka det totala spelandet. Vi vill att svenska folkets 
spelande sker på mindre riskfyllda spel. Det ingår i vårt 

uppdrag att kanalisera spelandet från 
oreglerade aktörer till en säker miljö.

Som en naturlig del i Svenska Spels 
arbete med restriktiv och etisk marknads-
föring har Svenska Spel tagit beslut om att 
delta i projektet MediaSmart, som har 
initierats av Sveriges Annonsörer. Syftet är 
att stimulera ungdomar till att vara mer 
kritiska till media, reklambranschen och 
företagen. Även om personer under 18 år 
inte ingår i de målgrupper vi vänder oss 
till, är det sannolikt att de nås av budskapen 
i vår reklam. 
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Vårt motto är ”spela lagom”. Spel ska 
vara ett roligt tidsfördriv som ger spän-

ning i vardagen. För att förebygga osunt 
spelande erbjuder vi en rad verktyg som 
hjälper kunden att fatta bra beslut om sitt 
spelande. 

Pokerspelen på svenskaspel.se är ett 
tydligt exempel på hur vi arbetar framgångs-
rikt och integrerat med spelansvar. Vi är 
det första statliga bolaget i världen med 
tillstånd för poker på Internet och vår poker 
är unik på marknaden, eftersom den inne-
håller såväl tvingande begränsningar och 
spelbudget som inbyggda pauser i spelet.  

De pokerbord som är populärast bland 
spelarna är de med lägst insats (1–5 kronors-
borden), vilket visar att svenskarna vill 
spela poker men med måtta både vad 
gäller tid och pengar.

Pokern  En snabb succé tack vare tydligt spelansvar

För att spela poker hos oss krävs att 
 kunden är 18 år och har ett personligt 
 Spelkort. Man får inte spela innan person-
nummer och adress kontrollerats via SPAR-
 registret. Och inget spel kan påbörjas för-
rän spelaren har fyllt i de obligatoriska 
uppgifterna om sin spelbudget, hur stor 
summa pengar man är beredd att förlora 
per dag, vecka och månad samt hur mycket 
tid per dag, vecka och månad man är 
beredd att spendera. När spelbudgeten är 
bestämd är det inte möjligt att höja sum-
man eller öka antalet speltimmar förrän 
den aktuella perioden som registrerats i 
systemet är avslutad. Att minska sin summa 
eller antalet speltimmar genomförs där-
emot i realtid. Begränsningarna visar sig 
vara uppskattade av såväl vana poker-
spelare som nybörjare, eftersom de fl esta 

av oss tenderar att glömma både tid och 
rum när vi gör något roligt. 

Finessen med begränsningarna är just 
att bestämma själv och innan man ”fastnar” 
i spelets hets. Forskning visar att om vi 
själva får sätta våra gränser har vi lättare 
att acceptera dem. Det faktum att det är 
ytterst få som ändrar sina uppgifter för att 
de vill spela mer än de hade tänkt sig visar 
att de allra fl esta har funderat ordentligt 
över hur länge de ska spela och hur mycket 
de faktiskt har råd att spela för. 

I förarbetet till pokerlanseringen organi-
serades en forskargrupp på uppdrag av 
Svenska Spel och Statens Folkhälsoinstitut. 
Syftet var att bygga en plattform för all 
typ av forskning inom området i framtiden. 
När medel för forskningen ges kommer 
arbetet att påbörjas.

Hur mycket pengar 
läggs på marknadsföring

Under 2006 uppgick spel-
branschens totala medieinves-
tering brutto (inklusive oregle-
rade bolag) till 1,2  miljarder, 
en kraftig ökning jämfört med 
2005. Svenska Spel stod för 
ca 290 MSEK, ATG ca 115 MSEK, 
de internationella nät bolagen 
680 MSEK, övriga (folk rörelsernas spel 
m fl .) ca 120 MSEK. Siffrorna inkluderar 
ej reklam på Internet.               Källa: Carat

Kampanjen Keno-festivalen pågick under vecka 
39 och 40 och syntes i butik, tv och kvällspress.

Foto: Peter Orevi
 



E n omfattande övervakning av transaktioner och spel-
beteenden fi nns inbyggt i alla våra spel. Detta gör 

vi för att säkerställa att spelet går rätt till och att ingen 
deltagare skaffar sig fördelar med otillåtna medel. Som 
exempel fi nns inom Kasino kameraöver vakning med 
inspelning. Spelen övervakas i realtid och registreras 
för att kunna granskas i efterhand.

Enligt lag ingår i övervakningen även rutiner för att 
spåra penningtvätt. Alla sådana misstankar rapporteras 
till Finanspolisen. Dragningar på nummerspel som Lotto, 
Keno och Joker sker i närvaro av Lotteriinspektionens 
kontrollanter.

World Lottery Association – Security Control Standard
Den internationella spelorganisationen World Lottery 
Association (WLA) organiserar bolag som verkar på en 
reglerad marknad, i enlighet med de regler som gäller i 
respektive land. För närvarande är ungefär 140 bolag 
från 75 länder medlemmar. Svenska Spel är sedan 2004 

certifi erat enligt organisationens säkerhetsstandard som 
skapades i mitten av 1990-talet. 24 bolag är i dagsläget 
certifi erade.

Standarden administreras av WLA:s Security and Risk 
Management Committee, där Svenska Spel representeras 
av informationssäkerhets chefen. Kommittén gör löpande 
översyner av säkerheten inom spelbranschen och är även 
ett forum för säkerhetsfrågor. Certifi ering av spel-
arrangörer sker genom regelbundet återkommande 
granskningar av ett ackrediterat oberoende certifi erings-
organ, som avgör om spelarrang ören uppfyller kraven.

Den senaste versionen av standarden WLA–SCS:2006 
ersätter den tidigare versionen från 2003. Ett nytt krav är 
att den certifi erade spelarrangören måste uppfylla kraven 
i den internationella standarden ISO/IEC 27001.

Ledningssystem för informationssäkerhet 
– SS-ISO/IEC 27001
Informationssäkerhet innebär att säkerställa tillgänglig-
het, riktighet, sekretess och spårbarhet för all affärskrit-
isk information. Sådan information omfattar inte bara 
det som lagrats i databaser, datorer, webb, intranät och 
på papper utan även det som sägs via telefon, skickas som 
e-post eller fax, visas på overheadbilder eller antecknas 
på skrivtavlor. 

För att möta våra egna krav och uppfylla certifi erings-
kraven från WLA arbetar vi med att införa ett lednings-
system för informationssäkerhet i enlighet med den inter-
nationella standarden SS-ISO/IEC 27001. Det innebär att 
vi ytterligare strukturerar våra säkerhetsprocesser och 
säkerhetsrutiner och arbetar med kontinuerlig och syste-
matisk förbättring, men även med att säkerställa med-
arbetarnas kompetens. 

Kontinuerlig förbättring av säkerheten

Säkerhetsfrågorna är en del av vårt uppdrag. Det är säkert och tryggt att spela hos Svenska 
Spel. Kunderna kan lita på att vinsterna betalas ut och når rätt mottagare och att ingen kan 
manipulera våra spel eller lotterier.

Vilka myndigheter 
övervakar spelmarknaden

Det är Lotteriinspektionen 
som ska säkerställa att lotte-
rier, kasinospel och annan 
spelverksamhet i Sverige 
utövas lagligt, säkert och 
tillförlitligt. Inspektionen 
bevakar konsumenternas intressen 
och ska även medverka till att minska 
riskerna för de sociala skadeverkningar 
som spelande kan medföra. 

SAMHÄLLSRAPPORT / SÄKERHET
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Viktiga händelser 2006

■    Avdelningen Koncernsäkerhet och Risk-
hantering omorganiserades och utöka-
des. Ny chef för avdelningen anställdes, 
en särskild Risk Manager utsågs och ny 
informationssäkerhetschef anställdes. 
Rekrytering av ytterligare resurser inom 
fysisk säkerhet, utredning och under-
rättelser påbörjades

■     WLA-revision genomfördes under 2006 
och arbetet med att införa SS-ISO/IEC 
27001 – Ledningssystem för informations-
säkerhet – inför revisionen 2007 
på börjades

■    Central krisövning genomfördes med 
koncern ledningen

■    Total översyn av alla policys och rikt  linjer 
inom ansvarsområdet inleddes och kom-
mer ytterligare att samordnas med 
in förandet av ledningssystem för 
informationssäkerhet

■    Ett antal säkerhetsrevisioner genomför-
des, huvudsakligen inom affärsområ-
dena Internet & telefon och Kasino

■    Rutiner för att hantera onormalt spel 
utvecklades inom respektive affärs-
område. En organisationsförändring 
genomfördes, där ansvariga utsågs. 
Arbetet är påbörjat och kommer att 
fortgå under 2007

■    Uppbyggnaden av en ny säkerhets-
plattform och organisation inom 
affärs området Bingohallar startade

Prioriteringar under 2007

■    Förstärka resurserna och utveckla kom-
petensen inom avdelningen Koncern-
säkerhet & Riskhantering. Därigenom 
kan vi möta ökade krav och erbjuda 
våra kunder ännu större trygghet

■    Införa och certifi era nytt ledningssystem 
för informationssäkerhet, som uppfyller 
kraven i standarderna SS-ISO/IEC 
27001:2006 och WLA-SCS:2006

■    Höja säkerhetsmedvetandet inom 
hela koncernen genom olika säkerhets-
program och aktiviteter

■    Förstärka resurser och kompetens inom 
IT-säkerhet för den ökande verksamheten 
inom affärsområde Internet & telefon

■    Ytterligare utveckla rutiner för uppfölj-
ning av onormalt spel. Med onormalt 
spel menas spel som strider mot lagar 
eller regler för spelen

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2006   39
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God arbetsmiljö och en god dialog stimulerar till bättre 
resultat. Medarbetare som trivs och är engag erade 

åstadkommer bättre resultat. Därför satsar vi på att er -
bjuda goda karriärmöjligheter, där vi strävar efter att 
matcha utmaningar med förmåga. 

Hela 91 procent av Svenska Spels medarbetare uppger 
att de trivs på företaget. Det är en ökning från 89 procent 
under 2005 och en mycket hög siffra. Svenska Spel är ett 
företag där de allra fl esta medarbetarna mår bra och är 
nöjda med sin arbetsgivare. 

Välmående medarbetare bra för lönsamheten
Frisknivån under 2006 var 73 procent på koncernnivå, en 
försämring med 2 procentenheter jämfört med 2005. För 
att långsiktigt skapa en bra, hälsosam arbetsmiljö har vi 
under året tagit fram en strategi, ”Hälsa Var Dag”. Syftet 
är att skapa förutsättningar för personalen att må bra 
och att trivas i vardagen, vilket i sin tur skapar engage-
mang som leder till bättre arbetsresultat. Hälsoarbetet 
ska ingå som en naturlig och kontinuerlig del av det dag-
liga arbetet, med syfte att stärka individens upplevelse av 
hälsa i vardagen. Varje enskild medarbetare ska känna 
att han eller hon stöttas och uppmuntras av Svenska Spel 
till så god hälsa som möjligt. Det yttersta ansvaret för 
hälsofrågor ligger dock hos den enskilde individen. Moti-
vation, kommunikation, stöd och delaktighet är grund-
pelare i vårt hälsoarbete. Några exempel på förmåner 
är friskvårds bidrag, fri sjukvård och behandling, konst-
föreningar, frukt och subventionerad lunch. 

Kasinopersonalen är prioriterad i vårt arbete för bättre 
hälsa, då medarbetarna i kasinoverksamheten inte hade 
riktigt lika hög frisknärvaro. Inom kasinoverksamheten 
jobbar vi även aktivt med att stärka vår attraktion, ut  veckla 

professionen och skapa fl er karriärvägar eftersom personal-
omsättningen är högre än genomsnittet i koncernen.

Ledarskap som utvecklar medarbetarna
Bra ledare utvecklar medarbetare och motiverar dem till 
att känna engagemang. Inom Svenska Spel vill vi att vårt 
ledarskap ska karaktäriseras av affärsmässighet, lyhörd-
het, engagemang och ansvar. Ledarskapsfrågan kommer 
alltid att vara en prioriterad fråga inom Svenska Spel; 
vi vill säkra förstklassig chefsförsörjning och ledarskap 
inom hela koncernen. 

Under 2006 införde vi ett program för chefsförsörjning. 
Varje år utvärderar vi alla chefer, som får återkoppling 
och möjlighet att utvecklas till ännu bättre lagledare. 
Den årliga chefsrevisionen genomfördes för första gången 
under 2006. En effekt är att koncernstab Personal nu 
systematiskt kan arbeta med att ge rätt anpassat stöd till 
varje chef. Några chefer har också valt andra karriär-
vägar inom koncernen. 

Programmet hjälper oss också hitta och ta vara på dem 
som har talang, vilja och förmåga att utvecklas till fram-
tidens chefer. Chefsförsörjningen tydliggör karriärvägar 
och utvecklingsmöjligheter inom Svenska Spel.

Säkra kompetensen för framtiden
Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningar att 
uppfylla Svenska Spels affärsidé. Varje medarbetare ska, 
utifrån sin defi nierade uppgift, ha kompetens, förmåga 
och drivkraft att lösa den. Svenska Spel ska ge förutsätt-
ningar i form av organisation, ledarskap, ersättning, 
stimulans, kultur och utveckling. Svenska Spel vill bli 
ännu mer attraktiv som arbetsgivare genom att i så stor 
utsträckning som möjligt satsa på de anställdas indivi-

Vi når målet genom 
engagemang och utveckling
En av de viktigaste förutsättningarna för att Svenska Spel ska lyckas skapa stark och långsiktig 
lönsamhet är företagets förmåga att behålla och utveckla den kompetens som fi nns inom 
 organisationen. Att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats är avgörande för vår framtida 
 konkurrenskraft. 

SAMHÄLLSRAPPORT / MEDARBETARE
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%

Resultat från 2006 års medarbetarundersökning 

Upplever du att dina 
individuella arbetsmål är 
möjliga att nå?

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 tillräckligt 
återkoppling på hur du 
presterar i ditt arbete?

Är du fri från negativ stress?

73

65

68

55

52

86
88



42   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2006

 

duella behov. Varje chef ska hålla minst ett medarbetar-
samtal per år och engagera medarbetarna i planeringen 
av deras kompetensutveckling.

Kunskap och erfarenhet tas tillvara
Vårt företag består idag till största del av tillgångarna i 
personalens kunskap. Inför framtiden vill vi fortsätta ge 
nuvarande medarbetare möjlighet att utvecklas inom kon-

cernen och arbeta för att säkerställa att kompetensen 
fi nns kvar inom organisationen. Under 2006 genomfördes 
för första gången en värdering av det så kallade intellektu-
ella kapitalet. Värderingen gjordes inte koncernöver gripande 
utan omfattade affärsområdena var för sig och berörde 
affärsrecept, internt strukturkapital, humankapital och 
externt strukturkapital. En av de viktigaste slutsatserna 
är att affärsområdena bör arbeta strukturerat med att 

Antal heltidstjänster 2006 2005

Koncern 1 486 1 425
Moderbolag 647 607
Övriga koncernbolag 839 818

 

Genomsnittsålder 2006 2005 

Koncern 34 33
Moderbolag 41 41
Övriga koncernbolag 30 29

Åldersfördelning, % 2006 2005

<30 år 42 41
30–49 år 49 50
>50 år 9 9

Kvinnliga Chefer, % 2006 2005

Koncern 40 40
Moderbolag 36 33
Övriga koncernbolag 43 45

 Anställningstid, % 2006 2005

<5 år 82 72
6–9 år 6 12
>10 år 12 16

SAMHÄLLSRAPPORT / MEDARBETARE

 2006  2005 
Antal medarbetare Antal medarbetare Varav män, % Antal medarbetare Varav män, %

Koncern 1 945 53 1 768 53
Moderbolag 689 59 633 58
Övriga koncernbolag 1 256 49 1 135 50

Frisknivå, % 2006 2005

Koncern 73 75
Moderbolag 83 83
Övriga koncernbolag 64 66

Nöjda Medarbetare, % 2006 2005

Nöjd Medarbetarindex  91 89
Personalomsättning 19 18,1

Hälsa & Livsstil  
– måluppfyllelse* 2006 Mål

Frisknivå, % 83 80
Återrehabilitering, % 75 65
Aktiva rehabiliteringar, personer 13 <20
* Avser moderbolaget

Utbildningsfördelning 

Andel med högskoleutbildning är cirka 
30 procent.

Fakta om medarbetarna
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Viktiga händelser 2006

■    Anpassat det interaktiva spelansvarstestet för personalen

■    Kommunicerat arbetsgivarmärket som en del av varumärket

■    Förbättrat arbetsmiljön och skapat fl er utvecklingsmöjlig-
heter inom kasinoverksamheten. Implementerat vår gemen-
samma  företagskultur inom de nya affärsområdena 

■    Flyttat hela spelsupporten till Visby

■    Genomfört en värdering av det intellektuella kapitalet inom 
 affärsområdena

■    Genomfört projektet Värdskap i världsklass på kasinona

■    Infört Drömlaget – en strategi för långsiktig chefs försörjning

■    Påbörjat arbetet med enhetliga avtal för alla anställda

 Prioriteringar under 2007

■    Säkra kompetensbehovet så att koncernens 
långsiktiga mål ska kunna nås

■    Genomföra kompetensplanering inom de olika 
affärsområdena

■    Ta fram utvecklingsplaner för duktiga och ambitiösa 
medarbetare

■    Bli mer attraktiva bland unga, välutbildade personer

■    Minska personalomsättningen på våra kasinon 

■    Införa ett nytt HR-system för löner och personal-
uppföljning

■    Utarbeta enhetliga avtal inom koncernen

säkra kompetensen för framtiden. Målet är att vi ska 
vara väl rustade att klara våra uppgifter på lång sikt. 
Med en dokumenterad kompetens kan vi bättre och mera 
strukturerat stödja cheferna i deras arbete. Värderingen 
av det intellektuella kapitalet kommer att följas upp under 
2007.  

Under 2006 startade vi även Svenska Spelakademin, 
som ansvarar för all utbildning inom koncernen för både 
chefer och medarbetare. Svenska Spelakademin är en vir-
tuell utbildningsplats som erbjuder och paketerar utbild-
ningar. Syftet med Akademin är att vara ett styrinstrument 
för kompetensutveckling som stödjer de långsiktiga upp-
gifterna och våra värdegrunder; en utbildningsplattform 
med en tydligare koppling mellan individuell kompetens-
utveckling och olika roller i företaget. 

Mångfald viktig för verksamheten 
Mångfald och respekt för individen präglar vår företags-
kultur. Affärsnyttan av mångfald inom verksamheten har 
blivit tydligare och tydligare inom Svenska Spel, i synner-
het inom kasinoverksamheten.  Kasinot i Malmö tilldela-
des förra året Malmö stads Mångfalds- och inte grations-
pris – ett pris koncernen är väldigt stolt över. Personal  -
enheten arbetar aktivt för att återspegla såväl det svenska 
samhället som kasinots gäster. Vi arbetar aktivt med 
integreringsfrågorna där språket är en viktig variabel. 
Ungefär en tredjedel av Malmös befolkning har invandrar-

bakgrund och av våra anställda i Malmö har också en 
tredjedel invandrarbakgrund och representerar tillsam-
mans alla världsdelar. Medarbetarna talar tillsammans 
ett 40-tal olika språk. Koncernspråket är svenska och 
svenska språket kommer att vara en av bedömningsvari-
ablerna i den interna kompetenstrappan för dealers och 
Inspector Dealers. 

Vår målsättning är att inom andra delar av koncernen 
öka andelen medarbetare med annan etnisk tillhörighet 
än svensk. Detta gäller främst inom områden och funk-
tioner där vi möter våra spelombud och restaurangägare. 
Vi är därför aktiva i vårt rekryteringsarbete för att nå 
människor med olika bakgrund och kompetens.

Jämställdhet
Svenska Spel strävar efter att vara ett jämställt företag 
bland annat genom att erbjuda båda föräldrarna samma 
förutsättningar för att ta ansvar för hem och familj. 
Ut taget av föräldraledighet hos anställda män har under 
2006 ökat med 21 procent jämfört med 2005. 

Motivation och arbetsglädje
Genom att ta till vara motivation och arbetsglädje kan 
vi fortsätta utveckla bra ledarskap, gemensam företags-
kultur och god arbetsmiljö. På så vis kan vi försäkra oss 
om att Svenska Spel även i framtiden kommer att vara ett 
framgångsrikt företag och en attraktiv arbetsplats. 
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Omsorg om dagens och framtidens miljö

Svenska Spels verksamhet har, i jämförelse med många industri- och tillverkningsföretag, en 
begränsad miljöpåverkan. Men vi tar givetvis vårt ansvar för att bidra till en god miljö och en 
hållbar utveckling. Våra produkter och tjänster ska orsaka minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 

SAMHÄLLSRAPPORT / MILJÖ

Viktiga händelser 2006

■    Minskat tilldelningen av tryckt material 
till  ombuden

■   Arbetat med att ta fram en handlings-
plan utifrån policyn

■   Bildat ett internt miljöråd

■   Miljöplan för Bingo

■   Nytt avtal med HIT/Posten

■    Påbörjat arbetet med interna 
informations insatser

■    Aktiv dialog med våra intressenter

Prioriteringar under 2007 

■    Erbjuda utbildning i miljöfrågor till 
personalen

■   Genomföra en miljöutredning på 
Casino Cosmopol

■   Införa miljöstandards och nyckeltal

■   Fortsätta medvetandegöra med-
arbetarna om miljöpåverkan 

■   Genomföra en miljörevision

■   Införa rutiner för miljöbedömning vid 
produktutveckling och inköp av varor 
och tjänster 

■   Alla nya tjänstebilar är miljöbilar

■   Minska antalet fl ygtransporter

Svenska Spels miljöpåverkan är både direkt och indi-
rekt. Den direkta miljöpåverkan kommer framför allt 

från transporter av lotter och kuponger och från resurs-
förbrukningen av till exempel papper och el. Därför 
erbjuder vi också fl er och fl er elektroniska produkter som 
ersätter papperet. Det bidrar till minskad resursförbruk-
ning och utsläpp. Vi ställer också miljökrav på våra leve-
rantörer och köper ”grön” el. 

Miljöarbetet bedrevs under 2006 i enlighet med Svenska 
Spels handlingsprogram för perioden 2006–2007. Ansvarig 
för handlingsprogrammet är avdelningen Information & 
Samhälle. Under 2006 införde vi, i enlighet med handlings-
programmet, ett miljöråd som täcker hela koncernen. Miljö-
rådet består av sex strategiskt utvalda personer – ur en 
miljö aspekt – som träffas vid cirka fyra tillfällen per år.

 Rådet har som uppgift att tillsammans med avdelning 
Information & Samhälle svara för uppföljning och analys 
av företagets miljöarbete. Rådet föreslår en handlingsplan 

för miljöarbetet på Svenska Spel, både på koncernnivå och 
för divisionerna. Information & Samhälle, ansvarar genom 
Miljörådet, för utvärdering av handlingsplanen.

Svenska Spel ställer miljökrav på leverantörer och 
några av de upphandlingar som genomfördes under 2006 
är transporter av bland annat lotter och kuponger. I takt 
med ökad kunskap om effekten av koldioxidutsläpp på 
klimatet, ökar omvärldens krav och förväntningar på 
miljöanpassning av transporter. Under 2006 upphandlade 
vi ett nytt avtal med HIT/Posten, där leverantören redo-
visar sina koldioxidutsläpp. Detta gör att vi lättare kan 
följa upp vår påverkan av koldioxid.

I enlighet med politiska direktiv om lokalisering av statlig 
verksamhet har vi fl yttat tjänster och lagt nya affärsområden 
i Visby, vilket har lett till ett ökat antal fl ygresor under året. 
Genom fl er videokonferenser och bättre planering ska vi 
minska fl ygtransporterna. 

Under året tecknades avtal med Taxi Stockholm som 
innebär att vi i första hand får miljö bilar.  



SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2006   45

Omsorg om dagens och framtidens miljö

Miljöpolicy för Svenska Spel-koncernen

Svenska Spel vill vara en miljötänkande koncern. Vi ska 
verka för och bidra till en varaktigt hållbar samhällsutveck-
ling genom att sträva efter att i alla delar av vår verksam-
het arbeta för en ständigt förbättrad miljö. Våra övergri-
pande mål är att verka för att de produkter och tjänster vi 
tillhandahåller ska orsaka minsta möjliga negativa miljö-
påverkan.

Policyn uppfylls genom att

■    Successivt miljöanpassa vår verksamhet 

■     Arbeta med konkreta miljömål, åtgärder, utvärdering 
och uppföljning av vårt miljöarbete

■     Uppfylla krav i lagar och förordningar samt ägarens rikt-
linjer

■     Ta hänsyn till miljön vid våra inköp och ställa miljömäs-
siga krav på våra leverantörer och entreprenörer

■     Tar hänsyn till miljön vid utformningen av nya produkter 
och tjänster samt vid vidareutveckling av befi ntliga

■     Hålla miljökunskaperna hos alla medarbetare på en nivå 
som krävs för ett konstruktivt miljöarbete

■     Ställa krav på våra ombud och restauratörer

■     Verka för att spelarna hanterar våra produkter på ett 
miljö mässigt bra sätt

■     Föra en öppen och konstruktiv miljödialog med våra 
intressenter

Tjänstebilar  2006 2005 2004 

Antal bilar  79 —  — 
varav miljöbilar  11 5 0

Förbrukning, vikt i ton 2006 2005 2004 2003

Kuponger 544,9 516,1 639 634
Programblad 252,6 225,2 232 245
Kvittorullar 219,6 174,3 165 197
Lotter 218 247 219 282
Totalt  1 235,1 1 162,6 1 255 1 358

Differens 06/–05 72,5 –92 –103 –195
Differens 06/–05, % 6,2 –7,4 –7,6 –14,4

Svenska Spels miljöpåverkan

Fakta om miljöarbetet
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För Svenska Spel, som har en historiskt stark koppling 
till idrotten, är det naturligt att verksamhetens största 

förmånstagare är barn- och ungdomsidrotten. Genom 
denna fördelning av överskottet ges förutsättningar för 
fortsatta svenska idrottsframgångar i framtiden. 

För verksamhetsåret 2006 uppgick Svenska Spels vinst 
till 4,8 miljarder kronor. Från den summan ska först ett 
grundbelopp tilldelas staten. Återstående del fördelas 
mellan staten, som får 50 procent, Riksidrottsförbundet 
(RF) som får 40 procent och Ungdomsstyrelsen, som till-
delas resterande 10 procent. Regeringen har dessutom i 
sin budgetproposition för 2006/2007 aviserat att Riks-
idrottsförbundet, utöver den ordinarie årliga summan 
under mandatperioden, ska tillföras ytterligare 500 mil-
joner kronor från Svenska Spel i en ny särskild satsning 
på svensk ungdoms idrott. Därtill kom-
mer ett särskilt bidrag på 60 miljoner 
kronor till idrotten. Dessa satsningar 
fi nansieras inom statens andel.

Sammantaget innebär detta att Riks-
idrottsförbundet erhåller 1 216 miljoner 
kronor från Svenska Spels vinst 2006. 
Ungdomsstyrelsens del uppgår till 
154 miljoner kronor, medan staten 
tillförs 3 437 miljoner kronor. 

Riksidrottsförbundet fördelar sedan, 
genom det lokala aktivitetsstödet (LOK-
stödet), drygt hälften av pengarna till 
barn och ungdomsverksamhet i idrotts-

föreningar runt om i landet. Resterande del är ett särskilt 
bidrag till idrotten. Det ökade inslaget av oreglerade aktö-
rer på den svenska spelmarknaden under senare år har 
dock inneburit att idrottens intäkter blivit lägre i relation 
till spelandet. Varje krona som inte spelas hos Svenska 
Spel innebär mindre pengar till barn- och ungdomsidrotten. 
En av effekterna av Svenska Spels överskott ute i landet är 
att idrottsföreningarna kan hålla medlemsavgifterna på 
en rimlig nivå. Undersökningar visar att många idrotts-
föreningar utan LOK-stödet skulle tvingas fördubbla med-
lemsavgifterna för barn och ungdomar.

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar 
för ungdomars infl ytande och välfärd i samhället. Peng-
arna fördelas mellan olika ungdomsorganisationer, allt 
från politiska och religiösa ungdomsförbund till hjälp-

organisationer, friluftsorganisationer 
och nykterhets organisationer. 

Lång historia tillsammans 
med svensk idrott
Svenska Spel och idrotten har en lång 
och framgångsrik historia tillsammans. 
Redan 1934 inleddes samarbetet med 
svensk fotboll. I dag sponsrar vi, utöver 
Fotbollförbundet även Ishockey-, Hand-
bolls-, Bandy- och Innebandyförbundet. 
Det är bland dessa förbunds serier och 
tävlingar merparten av våra spelobjekt 
hämtas. 

Vinsten tillbaka till svenska folket, 
idrotten och övriga folkrörelser
Svenska Spels vinst går oavkortat tillbaka till samhället. Regeringen bestämmer hur vinsten ska 
fördelas mellan idrotten, övriga folkrörelser och statskassan. Bidraget till ungdomsidrotten upp-
gick 2006 till cirka 1,2 miljarder kronor.

SAMHÄLLSRAPPORT / ÖVERSKOTTET
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Hur stor del 
av överskottet behåller 
Svenska Spel själva

Ingenting. Allt går tillbaka 
till samhällsnyttiga ändamål. 
År 2006 fi ck idrottsrörelsen 
1,2 miljarder och Ungdoms-
styrelsen 154 miljoner 
kronor av  Svenska Spel.
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Fördelningen av överskottet ska inte förväxlas med 
Svenska Spels sponsringsverksamhet. Sponsringen fi nan-
sieras ur löpande verksamhet. Det är genom sponsringen 
vår starka koppling till idrotten syns utåt, på landslags-
dräkter, arenor och hockeyrinkar runtom i landet. 

 För att främja utvecklingen inom idrott och forskning 
delar vi årligen ut ett antal stipendier till personer eller 
klubbar som svarat för särskilda insatser. 

allFair-priset är en utmärkelse som delas ut gemensamt 
av Svenska Spel och föreningen allFair. Syftet med priset 
är att premiera den eller de personer inom idrotten som 
på ett aktivt sätt varit positiva förebilder för rent spel på 
landets idrottsarenor. 

Elitidrottsstipendiet delas ut av Svenska Spel och Riks-
idrottsförbundet. Syftet är att göra det möjligt för elit-
idrottare att idrotta på landslagsnivå och samtidigt 
kunna genomföra studier på högskola eller universitet. 

Sportjournaliststipendiet delas varje år ut av Svenska 
Spel och Svenska Sportjournalistförbundet till sport-
journalister som vill förkovra sig i sitt yrke, utveckla sina 
kunskaper kring någon idrott eller fördjupa sig inom ett 
specialområde. 

Forskningsstipendiet är Svenska Spels forskningsstipen-
dium och syftar till att stimulera den forskning runt spel 
som bedrivs på Högskolan i Visby. Stipendiet gäller spel-
forskning i bred mening. Uppsatserna kan skrivas inom 
ämnen som företagsekonomi, sociologi, beteendeveten-
skap eller kulturhistoria. Enda kravet är att uppsatsen 
handlar om spel.

Svenska Spels Samhällspris vill uppmärksamma fotbolls-
klubbar som jobbar med projekt för ett bättre samhälle. 
Priset är ett samarbete mellan Svenska Fotbollförbundet/ 
Svensk Elitfotboll och Svenska Spel. 

Svenska Idrottsledarpriset delas ut av Svenska Spel 
tillsammans med föreningen Coachen till ledare inom 
breddidrotten. Priset har kommit till för att uppmärk-
samma duktiga ledare inom det svenska föreningslivet.  

Viktiga händelser 2006

■  Delat ut drygt 1,2 miljarder till Riksidrotts-
förbundet, varav 500 MSEK är regeringens 
särskilda satsning på idrotten

■  Delat ut 154 MSEK till Ungdomsstyrelsen

■  Drygt 3,4 miljarder till statskassan

BOO FF vann Svenska Spels och TV4:s Rese-Trisstävling hösten 2006.

SAMHÄLLSRAPPORT / ÖVERSKOTTET
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VD

IT

Juridik

Personal

Division DirektDivision Ombud

RestaurangButik Internet
& telefon

Förening Bingohallar InternationalKasino

Ekonomi

Information
& samhälle

Varumärket

Svenska Spels organisation

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, 

organisationsnummer 556460-1812, med säte i Visby avger 

härmed årsredovisning och koncernredovisning för räken-

skapsåret 1 januari–31 december 2006 omfattande sidorna 

50–80.

 

Koncernens verksamhet och struktur  
Svenska Spel bildades 1996 genom en fusion mellan AB 

 Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB. Genom fusionen 

bildades Sveriges största spelbolag med en marknadsandel 

(reglerade svenska spelmarknaden) 2006 på 55 (55) procent.

Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten.

Svenska Spels uppdrag från ägaren är att genom förnyelse 

och utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på att-

raktiva lotterier och spel. I uppdraget ligger också att beakta 

den internationella konkurrensen och att kunna erbjuda ett 

konkurrenskraftigt alternativ som tillgodoser högt ställda krav 

på spelansvar.

I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska 

Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol AB och i en under-

koncern Svenska Spels Förvaltnings AB med dotterbolagen 

Casino Cosmopols Fastighets AB, Svenska Spels Fastighets AB 

(under försäljning), CC Casino Restaurang AB, AB Svenska 

Spels Servicecenter samt TrissBingo AB (under namnändring).

Styrmodellen för verksamheten bygger på en centralisering av 

den långsiktiga planeringen och strategifrågor och en decentrali-

sering av den operativa verksamheten.

Organisationen är strukturerad i två divisioner med under-

liggande affärsområden samt ett antal koncernstaber. Till detta 

kommer affärsområde International. Divisionschefer och kon-

cernstabschefer och chefen för AO International rapporterar 

direkt till VD.

Affärsidé
Svenska Spels affärsidé är att sälja ett varierat utbud av spän-

nande och underhållande spel med penningvinster på ett lätt-

tillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

Övergripande mål och strategier
Den övergripande målsättningen i ett tioårsperspektiv är att 

Svenska Spel oberoende av regleringsform ska vara Sveriges 

mest ansvarsfulla, största och mest lönsamma spel- och lotteri-

företag och därmed möjliggöra bidrag till samhällsnyttiga 

ändamål, i första hand idrotten, i nivå med 2004.

Denna långsiktiga målsättning ska uppnås genom:

•  aktiv utveckling av befi ntliga och nya produkter samt nya 

affärsområden

• ökad tillgänglighet och nya distributionsformer

•  världsledande spelansvar

• starkare kundrelationer

• laddning av varumärket:

 – Svenska Spel i framkant, Spelansvar, Koppling till idrotten

• stärkt intellektuellt kapital:

 – Ökad verkningsgrad, Högre förnyelsegrad, Balanserad risk

För att omsätta och följa upp den långsiktiga målsättningen 

och strategierna använder Svenska Spel en intern styrmodell 

som översiktligt beskrivs på nästa sida.

2006 i korthet
Koncernens resultat efter fi nansiella poster 2006 är det bästa 

sedan bildandet 1996. Resultatförbättringen i jämförelse med 

2005 kan främst härledas till en ökning av nettospelintäkterna 

med 4,7 procent totalt för koncernen. Fördelat på de båda 
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Mätpunkter

Marknad Kund Spelansvar Process Medarbetare

• Produktutveckling
• Internationellt samarbete
• Nya distributionsformer
• Ökad tillgänglighet

• Stärka varumärket
• Utveckling av Spelkortet
• Starkare kundrelationer

•  Världsledande på 
 spelansvar

• IT del av affärsprocess
•  Kundnära och effektiv 

organisation
•  Stärkt intellektuellt 

 kapital

•  Starkt arbetsgivar-
märke

•  Långsiktig chefs- och 
kompetensförsörjning

• Spelintäkter netto
• Rörelseresultat
• Andel nya produkter
• Internationella affärer
• Marknadsandelar

• Kännedom varumärke
• Besöksfrekvens
• Kundtillväxt

•  Antal diplomerade
•  Ålderskontroller
•  Antal avstängningar i 

relation till antal provköp

• Verkningsgrad
• Förnyelsegrad
•  Balanserad risk
•  Operativ effektivitet

•  Medarbetarindex
•  Ledarskapsindex
•  Kompetensutveckling
•  Hälsoindex

Resultat Kund Spelansvar Process Medarbetare

Svenska Spel ska oberoende av regleringsform vara Sveriges mest ansvarsfulla,  
största och mest lönsamma spel- och lotteriföretag och därmed möjliggöra 

bidrag till samhällsnyttiga ändamål, i nivå med 2004

Långsiktig målsättning 10 år

Mätområden

Strategier

Svenska Spels styrmodell

divisionerna är ökningen för Division Direkt 31 procent medan 

Division Ombud har en bibehållen nivå.

Ökningen inom Division Direkt är kopplad till införandet av 

nätpoker och övrig tillväxt inom Internet samt tillväxt inom 

kasinoverksamheten. 

Genom tillståndet för nätpoker har Svenska Spel lyckats 

kanalisera tillbaka spelandet på poker hos utlandsbaserade 

aktörer till det svenska alternativet. 

•  Bruttospelintäkterna uppgick till 20 071 miljoner kronor  

(19 586), en ökning med 2,5 procent

•  Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering 

med vinnarnas andel) uppgick till 8 905 miljoner kronor

(8 506), en ökning med 4,7 procent

•  Rörelseresultatet ökade med 5,3 procent till 4 763 miljoner 

kronor (4 524) 

• Rörelsemarginalen uppgick till 23,5 procent (22,8)

•  Resultatet efter fi nansiella poster och skatt ökade med 

5,2 procent till 4 807 miljoner kronor (4 569) 

•  Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

254 miljoner kronor (288). Investeringar i immateriella  

anläggningstillgångar uppgick till 95 miljoner kronor (92)

•  Medelantalet anställda uppgick under året till 1 486 (1 425) 

•  Styrelsen föreslår att vinsten fördelas med 1 216 miljoner 

kronor till Riksidrottsförbundet, 154 miljoner kronor till 

Ungdomsstyrelsen, 0,4 miljoner kronor till kultur och 3 437 

miljoner kronor till staten.
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Viktiga händelser 2006

Första kvartalet

■    Driftsättning av den gemen-
samma tekniska spelplattfor-
men för alla spel inom affärs-
områdena Butik, Internet & 
telefon och Bingohallar

■    Påbörjande av utbyte av alla 
terminaler hos Svenska Spels 
spel- och lottombud inom 
affärsområde Butik

■   Lansering av pokerspel på 
Internet

Resultaträkning i sammandrag MSEK1)  2006 2005 2004 2003 2002

Spelintäkter affärsområde Butik  10 689 10 821 11 307 11 399 11 390
Spelintäkter affärsområde Restaurangspel  6 811 6 830  7 270 6 919 5 993
Spelintäkter affärsområde Internet & telefon  1 560 1 013 777 495 302
Spelintäkter affärsområde Kasino  1 002 922 853 720 304
Spelintäkter affärsområde Förening  9 — — — —
Övriga rörelseintäkter  210 241 231 228 208
Summa intäkter  20 281 19 827 20 438 19 761 18 197
      
Kostnad för sålda varor och tjänster      

   Vinnarnas andel2)  –11 114 –11 064 –11 412 –10 897 –9 960
   Provisioner  –1 787 –1 786 –1 893 –1 880 –1 680
   Övrigt  –29 –26 –23 –21 –192 
Bruttoresultat  7 351 6 951 7 110 6 962 6 366
      
Personalkostnader  –804 –762 –705 –652 –504
Övriga externa kostnader  –1 873 –1 757 –1 773 –1 764 –1 733
Aktiverat arbete för egen räkning  89 92 119 96 19
Rörelseresultat  4 763 4 521 4 751 4 642 4 148
      
Resultat från intresseföretag  3 1 0 0 0
Finansiella poster och skatt  42 47 52 45 62
Årets resultat  4 807 4 569 4 803 4 687 4 210
      
Nyckeltal      
Nettospelintäkter spel, MSEK  8 905 8 506 8 762 8 600 7 987
Rörelsemarginal, %  23,5 22,8 23,2 23,5 22,8
Resultat per aktie, MSEK  2,4 2,3 2,4 2,3 2,1
Soliditet, %  67,9 68,0 71,7 75,2 75,1
      
Övriga uppgifter      
Utbetalt till Riksidrottsförbundet, MSEK  1 216 1 019 1 015 868 767
Utbetalt till Ungdomsstyrelsen, MSEK  154 131 154 143 143
Utbetalt till staten, MSEK  3 437 3 417 3 634 3 677 3 300

Flerårsöversikt koncernen Svenska Spel

1) IFRS har tillämpats under åren 2004–2006.
2) I posten ingår preskriberade vinster. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Andra kvartalet

■   Försäljning av VM-lott via 
fotbollsföreningar

■    Live-spel via Internet eller 
mobiltelefon med start 
under Fotbolls-VM

■   Nytt affärsområde Förening 
bildat, med huvuduppgift 
att sälja lotterier via fören-
ingar

■   Fem år med internationella 
kasinon i Sverige

■   Försäljning av Svenska Spels 
ägarandel i Onside 
TV-production AB

Tredje kvartalet

■   En utvärdering har på 
 regeringens uppdrag gjorts 
av kasinoverksamheten. Den 
visar att verksamheten är 
väl fungerande och att far-
hågorna om ökad kriminali-
tet och spelberoende inte 
besannats 

  ■   Poker på svenskaspel.se, 
svenskarnas pouläraste 
pokersajt, 100 000 unika 
 kunder har spelat poker på 
Internet hos Svenska Spel

Fjärde kvartalet

■   Öppen för spel hela dygnet 
på svenskaspel.se

■    Bruttospelintäkterna för 
 Oddset passerar 2 miljarder

■   Tillstånd för lotterier och 
värde automater förlängs. 
Inget medgivande av de till-
ståndsökningar som inlämnats

■   Försäljning av fastigheten i 
Sundbyberg med överlåtelse 
och tillträde i januari 2007
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Styrelsens sammansättning och arbete
Styrelsen ansvarar inför aktieägaren för organisation och 

 ledning av bolaget enligt aktiebolagslagen. Årligen fastställs 

en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för verk-

ställande direktören i samband med det konstituerande 

 sammanträdet i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen 

och instruktionen gäller med eventuella kompletteringar som 

beslutats av styrelsen till det konstituerande sammanträdet i 

samband med nästa årsstämma. 

Svenska Spels styrelseledamöter, valda av årsstämman, är: 

Anders Gustafzon (ordförande), Lars-Åke Lagrell, Karin 

Johansson, Kjell Nordström, Marianne Samuelsson, Lena 

Melinder och Jens Henriksson. Jens Henriksson avgick ur 

 styrelsen den 26 oktober 2006. Tre ledamöter med tre supple-

anter har utsetts av de anställda: Håkan Bergström, Sabina 

Lindqvist, Bertil Sandström, Anders Andersson, Britta Höglund 

och Elin Sundin. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst 

fem  styrelsemöten per år. Under 2006 sammanträdde styrel-

sen 9 gånger. Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsut-

skott samt ett ersättningsutskott. 

Revisionsutskottet har till huvudsaklig uppgift att utöva till-

syn av rutinerna för redovisning, fi nansiell rapportering, risk-

hantering och internkontroll hos AB Svenska Spel och dess 

dotterbolag. Företagets självbedömning av den interna kon-

trollen rapporteras till revisionsutskottet. Såväl ersättnings- 

som revisionsutskottet rapporterar till styrelsen.

Ersättningsutskottet handlägger och bereder frågor rörande 

lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och 

övriga personer i koncernledningen.

Inom Svenska Spel fi nns ingen valberedning. Nominerings-

processen hanteras av ägaren. Utförligare redogörelse av 

 styrelsens ledamöter och arbete fi nns att läsa i bolagsstyrnings-

rapporten.  

Samhällsrapport
Svenska Spel upprättar varje år en Samhällsrapport. Syftet 

med denna rapport är att ge en balanserad bild av Svenska 

Spels åtgärder avseende spelansvar, miljö, samhälle och 

ekonomi. För mer information se sidan 29–48. 

Moderbolaget
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverk-

samheten. Nettospelintäkterna i moderbolaget uppgår till 

7 903 miljoner kronor (7 584). Moderbolagets andel av de 

totala nettospelintäkterna i koncernen är 88,8 procent (89,2).

Resultatet efter fi nansiella poster uppgår till 4 766 miljoner 

kronor (4 566), en resultatförbättring med 200 miljoner kronor 

eller 4,4 procent.

Utsikter för 2007
Svenska Spels uppdrag från staten är att genom förnyelse och 

utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på  attraktiva 

lotterier och spel. I uppdraget ligger också att ta  särskild hän-

syn till den internationella konkurrensen och att erbjuda ett 

konkurrenskraftigt alternativ som tillgodoser högt ställda krav 

på spelansvar. Spelansvaret innebär bland annat att Svenska 

Spel arbetar förebyggande och erbjuder spelarna de bästa 

möjligheterna att kontrollera sitt spelande.

Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en 

omvärld i snabb förändring och bolagets nuläge och framtid är 

delvis beroende av hur politikerna vill reglera och kontrollera 

den totala svenska spelmarknaden. Nuläget innebär att 

Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre villkor än 

utlandsbaserade leverantörer till exempel vad gäller lansering 

av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna.

Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska 

beslut, men framtiden kan självklart även påverkas av 

 kommersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget.

Svenska Spels övergripande strategi är att bredda affären, 

det vill säga erbjuda nya och förnyade spel med väl avvägt 

spelansvar, som attraherar konsumenterna och på så sätt 

kanaliserar spelandet till Svenska Spel.

Några tydliga exempel på detta är den lansering av poker på 

Internet samt liveodds inom produktgruppen Oddset, som 

 tydligt visar på att det går att kanalisera spelandet till Svenska 

Spel med bibehållet högt krav på spelansvar. Poker på 

svenskaspel.se blev på 60 dagar Sveriges största pokersajt, 

trots mycket begränsad marknadsföring.

Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen 

är också positivt för Svenska Spels framtidsutsikter, vilket 

bland annat pokerframgången understryker.

Införandet av pokerspel över Internet har följts av ett antal 

tillståndsansökningar, bland annat spel i bingohallar i samar-

bete med föreningslivet. Syftet med ansökningarna är mot 

bakgrunden att det står helt klart att bolagets löpande utveck-

ling  av befi ntliga produkter inom ramen för de tillstånd som 

gäller idag, inte räcker för att bolaget ska kunna ha tillräckligt 

konkurrenskraftiga produkter på lång sikt.

I nuläget har Svenska Spel erhållit två års förlängning av de 

tillstånd som upphörde vid årsskiftet 2006/2007. Inga av de 

tillståndsförändringar som är nödvändiga för att stödja den 

övergripande strategin har hittills tillgodosetts.

Om Svenska Spel fortsatt inte får möjlighet att hävda sig i 

denna konkurrens, och därmed kanalisera spelandet, genom 

att tillstånd inte ges för nya produkter och nya distributions-

former, kommer bolagets spelnettointäkter att visa en mycket 

kraftig minskning till förmån för de internationella spelbolagen.

Med antagna strategier som grund och i det korta perspek-

tivet fi nns möjligheter att bibehålla den ledande marknadsposi-

tionen i Sverige. I det längre perspektivet är dock en spelreglering 

som omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden, och 

där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en 

nödvändighet om den svenska spelmodellen ska fi nnas kvar.

Händelser efter balansdagen
Köparen av den i december 2006 sålda fastigheten Orgeln 7 

i Sundbyberg, har i enlighet med träffat avtal tillträtt fastig-

heten och aktierna i Svenska Spels Fastighets AB den 15 januari 

2007. Vid denna tidpunkt har alla avtalsenliga förhållanden 

 reglerats med säljande part Svenska Spels Förvaltnings AB.
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Förslag till vinstdisposition
Fritt eget kapital i moderbolaget
SEK

Balanserade vinstmedel  155 349 168
Årets resultat  4 765 854 022

Summa  4 921 203 190

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående 

belopp disponeras enligt följande:

SEK

Till Riksidrotts- 560 000 000 Prop 2006/07 
förbundet utbetalas  utg.område 17.

Till Riksidrotts- 656 141 000  Prop 2003/04 
förbundet utbetalas   utg.område 2
Till Ungdomsstyrelsen  153 910 000  Prop 2003/04 
utbetalas    utg.område 2
Till kulturändamål 435 000 Prop 2006/07
utbetalas  utg.område 17
Till staten utbetalas 3 436 616 000 Prop 2003/04 
  utg område 2
Balanseras 
i ny räkning 114 101 190
 4 921 203 190

Risker och riskhantering
Svenska Spels verksamhet är exponerad för ett fl ertal risker. 

Om Svenska Spels verksamhet ska fungera och utvecklas utan 

störningar ställs krav på en strukturerad, effektiv och affärs-

driven riskhantering.

För att effektivt möta dessa risker har Svenska Spel etablerat 

en organisation och riskhanteringsprocess som  bygger på föl-

jande:

•  Gemensam defi nition av riskerna

•  Enhetlig process och format

•  Identifi ering av viktiga risker och var i organisationen 

de uppstår

•  Effektiv hantering av hanterbara risker

•  Rapportering enligt fastlagda rutiner.

Riskhantering ska utgöra en naturlig och viktig komponent vid 

allt beslutsfattande och vara grunden för optimal avvägning 

mellan risker och möjligheter i affärsverksamheten. Identifi ering 

av risker ska göras löpande inom alla nivåer i organisationen 

och identifi erade väsentliga risker ska alltid följas upp med en 

åtgärdsplan för att kontrollera riskerna.

Målsättningen som Svenska Spel har satt upp för sin riskhante-

ring är att säkerställa att verksamheternas affärs- och verksam-

hets planering fokuserar på områden där särskild riskbedöm  ning 

ska ske och att de största riskerna och hoten mot verksamhets-

målen identifi eras, samt att åtgärder vidtas för att hantera 

dessa.

Gemensam defi nition av risk 
Risk defi nieras som ett hot om en händelse eller situation som 

minskar organisationens förmåga att nå uppställda mål.

Enhetlig process och format 
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets internkontroll 

och riskhantering, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas 

investering och bolagets tillgångar.

Samordning och uppföljning av varje enhets olika risker 

ombesörjs av en oberoende riskhanteringsfunktion – Risk 

Manager – som har till uppgift att koordinera och administrera 

koncernens övergripande riskhanteringsprocess.

Av Svenska Spels bolagsordning framgår att alla till utdelning 

tillgängliga vinstmedel ska disponeras på sätt som regeringen 

föreskriver och att inget belopp får utdelas till aktieägaren.

Förslaget till vinstdisposition grundar sig därför på budget-

propositionen 2003/04 (den så kallade vinstdelningsmodellen) 

och budgetpropositionen 2006/07.

I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till 

4 921 203 190 kronor, varav 4 765 854 022 kronor utgör årets 

resultat och 155 349 168 kronor utgörs av balanserade vinst-

medel.

De till vinstutdelning tillgängliga medlen uppgår således till 

2 460 602 kronor per aktie. Utbetalningarna ska ske tidigast 

efter det att protokollet från årsstämman justerats och senast 

30 juni avseende utbetalningen till staten. Utbetalning till 

övriga görs efter erhållen rekvisition.
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För att identifi era möjliga hot och att värdera deras sannolik-

het och konsekvenser genomförs regelbundna riskanalyser. 

 Riskanalyserna genomförs inom varje affärsområde och stabs-

funktion med kvartalsvis uppföljning. Därutöver genomförs 

 alltid riskanalyser vid utvecklingsprojekt samt vid andra väsent-

liga förändringar. 

Identifi ering av viktiga risker 
Svenska Spel har valt att dela in riskerna i fyra kategorier – 

bransch- och marknadsrisker, affärsrisker, operationella risker 

och fi nansiella risker.

Bransch- och marknadsrisker

Inom denna kategori får de politiska riskerna anses som de 

mest väsentliga. Med politiska risker avses de förändringar i 

branschens regelverk som kan beslutas nationellt eller inom 

EU. Spelområdet inom EU är inte harmoniserat. Spelandet 

 regleras på nationell nivå och anordnas till största delen inom 

respektive land.

På EU-nivå är spelfrågan på väg att lyftas ur det så kallade 

tjänstedirektivet, det vill säga den fria rörligheten av varor och 

tjänster. Samtidigt fi nns fördragsbrottsärenden mot sju EU-

länders spellagstiftning, varav Sverige är ett.

Affärsrisker

Konkurrensen på spelmarknaden har ökat kraftigt de senaste 

åren och förväntas öka ytterligare. Utländska Internetaktörer 

har etablerat sig i Sverige, och spel på Internet omsätter bety-

dande summor.

Förändringar i spelbeteendet mot snabba spel och högre 

återbetalningsprocent till vinnarna är en påtaglig affärsrisk, då 

konkurrenterna har möjlighet att erbjuda högre återbetalning 

än vad Svenska Spels tillstånd idag medger. Övriga risker inom 

denna kategori kan vara hur Svenska Spel påverkas av nya 

 produkter, tjänster, prissättningsmodeller, säljlogik etc.

Operationella risker

Med operationell risk avses risken att fel eller brister i företa-

gets administrativa rutiner eller de system som stödjer dem 

leder till ekonomisk skada eller förtroendemässiga förluster. 

De operationella riskerna indelas i:

•  Administrativa risker – risken för förluster på grund av 

 brister i ansvarsfördelning, kompetens, rapporteringsrutiner, 

riskmätnings- och värderingsmodeller samt kontroll- och 

uppföljningsrutiner.

•  Juridiska risker – risken för förluster till följd av att avtal inte 

kan fullföljas på grund av bristfällig dokumentation, 

 motpart som inte haft rätt att ingå avtal eller osäkerheter 

i avtalets giltighet.

•  IT-risker – risken för förluster till följd av brister i IT-systemen.

För att begränsa de operativa riskerna inom Svenska Spel 

ansvarar varje enhet för att det fi nns väl dokumenterade 

 rutiner, tillförlitliga IT-system och en tillfredsställande intern-

kontroll.  

Finansiella risker

Koncernen Svenska Spel är i sin dagliga verksamhet utsatt för 

fi nansiella risker i form av kredit- och motpartsrisker, samt 

valuta- och ränterisker. Finansieringsrisken ligger på en låg 

nivå, då all fi nansiering sker i egen regi.

Effektiv hantering av hanterbara risker 
För alla de risker som identifi erats i riskanalyserna ska 

 verksamhetsansvariga ta ställning till om risken kan accepteras, 

eller om åtgärder krävs för att minska eller eliminera risken.

Som en del av koncernens riskhantering fi nns det ett väl 

avvägt försäkringsskydd. Försäkringsskyddet utformas i sam-

råd med försäkringsmäklare och utvärderas kontinuerligt.

Vidare fyller även koncernens övergripande säkerhetsarbete 

och internrevision en viktig roll när det gäller hanteringen av 

många risker.

WLA- (World Lottery Association) certifi ering, beredskaps-

planering och internkontroller är andra viktiga faktorer i risk-

hanteringen av till exempel operativa risker.

Rapportering enligt fastlagda 
rapporteringsrutiner 
En sammanställning över koncernens alla risker görs årligen 

och avrapporteras till Koncernledningen, Riskkommittén och 

Revisionsutskottet. Dessutom görs kvartalsvisa uppföljningar 

av riskbedömningen och om åtgärdsplanen fortfarande är 

aktuell.

Riskkommittén leds av ekonomidirektören och har till upp-

gift att granska policys, riktlinjer, riskanalyser och inriktning på 

koncernens riskhanteringsarbete. 
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Resultaträkning, koncernen
1 januari–31 december
MSEK Not 2006 2005

Spelintäkter m.m. 2, 3 20 281 19 827
Kostnad för sålda varor och tjänster   

   Vinnarnas andel1)  –11 114 –11 064
   Provisioner  –1 787 –1 786
   Övrigt  –29 –26
Bruttoresultat  7 351 6 951
   
Personalkostnader 5 –804 –762
Övriga externa kostnader 6 –1 612 –1 550
Aktiverat arbete för egen räkning  89 92
Av- och nedskrivningar immateriella och
materiella anläggningstillgångar 9, 10 –261 –209
Rörelseresultat 22  4 763 4 521
    
Resultat från fi nansiella investeringar    
Resultat från andel i intresseföretag  3 1
Ränte- och övriga fi nansiella intäkter 7 118 113
Ränte- och övriga fi nansiella kostnader 7 –76 –68
Summa fi nansiella poster  45 46
    
Resultat efter fi nansiella poster  4 808 4 567
Skatt 8 –1 2
Årets resultat 4 4 807 4 569
   

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare2)  4 807 4 569

Resultat per aktie 17  
Antal aktier i tusental  2 000 2 000
Resultat per aktie, TSEK  2 404 2 284

1) I posten ingår preskriberade vinster.
2) Ett minoritetsintresse i dotterbolaget UAB Winloto separatredovisas ej av materialitetsskäl.
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 MSEK Not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 9 321 269
Materiella anläggningstillgångar 10 1 353 1 322
Andelar i intresseföretag  — 6
Finansiella tillgångar 11 1 262 1 183
Summa anläggningstillgångar  2 936 2 780
   
Omsättningstillgångar   
Kundfordringar och övriga fordringar 12, 13 370 360
Avräkning Riksgälden 24 1 000 1 200
Förutbetalda kostnader  14 89 73
Kortfristiga placeringar 11, 15 37 25
Likvida medel 12, 15 2 643 2 274
Summa omsättningstillgångar  4 139 3 933
SUMMA TILLGÅNGAR 4 7 076 6 713
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    16  
Aktiekapital   0 0
Reserver  0 0
Intjänande vinstmedel inklusive årets resultat  4 807 4 569
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   4 807 4 569
Minoritetsintresse  2 —
Summa eget kapital  4 810 4 569
   
Långfristiga skulder   
Förlagslån  15 15
Ombudspanter  16 17
Obetalda vinster 18 1 001 945
Övriga långfristiga skulder  3 3
Avsatt till pensioner 19 18 16
Summa långfristiga skulder  1 054 996
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder och övriga skulder 12, 20 482 438
Obetalda vinster 18 384 361
Regleringsfonder  67 49
Fonderade vinster  198 212
Förutbetalda intäkter 20 81 87
Summa kortfristiga skulder  1 212 1 148

Summa skulder  2 266 2 144
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 7 076 6 713

Balansräkning, koncernen
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Kassafl ödesanalys, koncernen
1 januari–31 december
MSEK Not 2006 2005

Den löpande verksamheten   
Årets resultat  4 807 4 569
Justeringar för poster som ej ingår i kassafl ödet     
    Av- och nedskrivningar immateriella 
    och materiella anläggningstillgångar 9, 10 261 209
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  –3 1
    Förändring av pensionsskuld 19 2 0
    Övriga justeringar  –6 –12
Betald skatt  0 0
Kassafl öde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder  5 061 4 767
   
Kassafl öde från förändring i 
rörelsetillgångar och rörelseskulder   
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar  –10 –32
Förändringar av övriga omsättningstillgångar  184 359
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder  44 40
Förändring av övriga rörelseskulder  75 210
Kassafl öde från den löpande verksamheten 7 5 354 5 344
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 –254 –288
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 9 –95 –92
Investeringar i fi nansiella tillgångar   11 –64 –251
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  8 4
Kassafl öde från investeringsverksamheten  –405 –628

Finansieringsverksamheten   
Utbetalning av föregående års resultat   –4 569 –4 803
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  –4 569 –4 803
   
Årets kassafl öde  381 –87
Likvida medel vid periodens början 15 2 299 2 386
Likvida medel vid periodens slut 15 2 680 2 299

Förändringar i eget kapital, koncernen
   Intjänade vinst- Hänförbart till 
  Aktie- medel inklusive minoritets- Summa
MSEK Not kapital årets resultat intresse eget kapital

Eget kapital 31 december 2004 16 0,2 4 803 —  4 803
Transaktioner med ägare
   Utbetalt överskott   –4 803 — –4 803
Årets resultat   4 569 — 4 569
Eget kapital 31 december 2005  0,2 4 569 — 4 569
Transaktioner med ägare
   Utbetalt överskott   –4 569 — –4 569
Årets resultat   4 807 0 4 807
Ägarförändringar   — 2 2
Eget kapital 31 december 2006  0,2 4 807 2 4 810
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Resultaträkning, moderbolaget
1 januari–31 december

 MSEK Not 2006 2005

Spelintäkter m.m. 2 19 180 18 802
Summa spelintäkter m.m.  19 180 18 802
   
Aktiverat arbete för egen räkning  89 92
Summa arbete för egen räkning  89 92
   
Kostnad för sålda varor och tjänster   

   Vinnarnas andel1)  –11 114 –11 064
   Provisioner  –1 787 –1 786
Summa kostnad för sålda varor och tjänster  –12 901 –12 850
   
Bruttoresultat 22 6 368 6 044
   
Personalkostnader 5 –427 –410
Övriga externa kostnader 6 –1 450 –1 396
Av- och nedskrivningar immateriella och
materiella anläggningstillgångar 9, 10 –178 –126
Rörelseresultat   4 313 4 113
    
Resultat från fi nansiella investeringar    
Resultat från andel i intresseföretag  3 —
Resultat från andelar i koncernföretag 26 381 381
Ränte- och övriga fi nansiella intäkter 7 145 140
Ränte- och övriga fi nansiella kostnader 7 –76 –68
Summa fi nansiella poster  453 454
   
Resultat efter fi nansiella poster  4 766 4 566
Skatt   — —
Årets resultat  4 766 4 566

1) I posten ingår preskriberade vinster.
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MSEK Not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 9 317 269
Materiella anläggningstillgångar 10 
   Byggnader och mark  25 26
   Om- och tillbyggnad  16 17
   Pågående nyanläggning  2 2
   Inventarier och datorer  449 380
Finansiella anläggningstillgångar
   Andelar i intresseföretag  — 5
   Andelar i koncernföretag 25 151 145
   Långfristiga fordringar koncernföretag   790 930
   Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 1 262 1 183
Summa anläggningstillgångar  3 013 2 957
   
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar   
   Kundfordringar  13 327 307
   Fordringar hos koncernföretag  433 443
   Avräkning Riksgälden 24 1 000 1 200
   Övriga fordringar 13 26 45
   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 83 59
Kortfristiga placeringar
   Övriga kortfristiga placeringar 11, 15 68 102
   Kassa och bank 15 2 463 2 108
Summa omsättningstillgångar  4 401 4 264

SUMMA TILLGÅNGAR  7 414 7 221
   

Balansräkning, moderbolaget
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MSEK Not 2006-12-31 2005-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital    16  
Bundet eget kapital   
   Aktiekapital   0 0
   Reservfond  0 0
Fritt eget kapital   
   Balanserad vinst  155 158
   Årets resultat  4 766 4 566
Summa eget kapital   4 921 4 724
   
Avsättningar
   Avsatt till pensioner 19 16 16
Summa avsättningar   16 16

Långfristiga skulder   
   Förlagslån  15 15
   Skulder till koncernföretag  0 1
   Ombudspanter  16 17
   Obetalda vinster 18 1 001 945
   Övriga långfristiga skulder  3 3
Summa långfristiga skulder  1 036 981
   
Kortfristiga skulder   
   Leverantörsskulder 20 213 241
   Obetalda vinster 18 384 361
   Skulder till koncernföretag  339 443
   Regleringsfonder  67 49
   Fonderade vinster  186 212
   Övriga kortfristiga skulder 20 128 70
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 124 124
Summa kortfristiga skulder  1 441 1 501
   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  7 414 7 221
   
POSTER INOM LINJEN    
Ställda säkerheter  23 2 3
Ansvarsförbindelser 23  0 1
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Kassafl ödesanalys, moderbolaget
1 januari–31 december
MSEK Not 2006 2005

Den löpande verksamheten   
Årets resultat  4 766 4 566
Justeringar för poster som ej ingår i kassafl ödet    
     Av- och nedskrivningar immateriella och 
     materiella anläggningstillgångar 9, 10 178 126
     Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  –4 1
     Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB 26 –381 –381
     Förändring av pensionsskuld 19 1 0
     Övriga justeringar  –9 –11
Betald skatt  — —
Kassafl öde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder  4 550 4 301
   
Kassafl öde från förändring i 
rörelsetillgångar och rörelseskulder   
Förändring av kundfordringar  –21 –32
Förändringar av övriga omsättningstillgångar  204 370
Förändring av leverantörsskulder  –34 39
Förändring av övriga rörelseskulder  28 91
Kassafl öde från den löpande verksamheten  4 728 4 770
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 –206 –270
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 9 –89 –92
Investeringar i fi nansiella anläggningstillgångar 11, 26 449 277
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  7 3
Kassafl öde från investeringsverksamheten  161 –81
   
Finansieringsverksamheten   
Utbetalning av föregående års resultat   –4 569 –4 803
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  –4 569 –4 803
   
Årets kassafl öde  320 –115
Likvida medel vid periodens början 15 2 210 2 325
Likvida medel vid periodens slut 15 2 531 2 210
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Förändringar i eget kapital, 
moderbolaget

  Aktie- Reserv- Fritt Summa
MSEK Not kapital fond eget kapital eget kapital

Eget kapital 31 december 2004 16 0,2 0 4 961 4 961
Transaktioner med ägare
   Utbetalt överskott    –4 803 –4 803
Årets resultat    4 566 4 566
Eget kapital 31 december 2005  0,2 0 4 724 4 724
Transaktioner med ägare
   Utbetalt överskott    –4 569 –4 569
Årets resultat      4 766 4 766
Eget kapital 31 december 2006  0,2 0 4 921 4 921

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

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 Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB) vilka har godkänts av EG-
kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets 
rekommendation RR:30:05 ”Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner” använts.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncer-
nen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”. 

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

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden med undantag för vissa fi nansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde. Anläggningstillgångar som innehas för 
 försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet 
och det verkliga värdet efter avdrag av försäljningskostnader.

Att upprätta fi nansiella rapporter enligt IFRS kräver att företags-
ledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som har 
betydelse vid tillämpningen av redovisningsprinciper och redovisade 
belopp. Bedömningarna och uppskattningarna baseras på historiska 
erfarenheter och  rimliga förväntningar på framtida händelser. Utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattning-
arna ses över regelbundet. Bedömningar som har inverkan på de 
 fi nansiella rapporterna beskrivs närmare i not 28. 

Klassifi cering
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.

Rörelseförvärv
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 infl ytande. 
Bestämmande infl ytande innebär rätt att utforma ett bolags fi nansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs metoden. Meto-
den innebär att moderbolaget indirekt äger dotterbolagets tillgångar 
samt svarar för dess skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för förvärvet överstigande nettovärdet av förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser redovisas 
som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultat-
räkningen som intäkt. 

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

Samtliga koncernbolag har kalenderår som räkenskapsår och tilläm-
par enhetliga redovisningsprinciper.

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

Omräkning av utländska dotterföretag
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheten inklusive goodwill och 
andra koncernmässiga över- och undervärden omräknas från funktio-
nell valuta till svenska kronor till den valutakurs som råder på balans-
dagen. Intäkter och kostnader i utlandsverksamhet omräknas till 
svenska kronor till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser redo-
visas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv.
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Andel i intressebolag
Koncernens innehav i intressebolag, det vill säga en enhet i vilken 
 koncernen har ett betydande men inte bestämmande infl ytande, 
vilket varken är dotterbolag eller joint venture, redovisas i enlighet 
med kapitalandelsmetoden.

Förändringar av redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med före-
gående räkenskapsår med följande undantag:

Koncernens redovisning har under 2006 endast påverkats av och 
antagit nedan uppräkande tillägg till befi ntliga IFRS. Tillämpning av 
dessa standarder och tolkningar har inte haft någon väsentlig effekt på 
koncernens resultat och ställning och ej heller medfört utökade upplys-
ningar.

Tillägg till IAS 19 – Ersättning till anställda
Tillägg till IAS 39 – Finansiella instrument. Redovisning och  värdering

IFRIC 4,5 och 6 samt tillägg till IAS 21, Effekter av ändrade valutakur-
ser, har inte haft någon effekt på koncernens redovisning. Koncernen 
har inte använt sig av en tidigareläggning av tillämpningen av IFRS 7, 
tillägg till IAS 1 och IFRIC 8.

Tilläggen och förändringarna ovan har resulterat i följande effekter på 
koncernens redovisning.

IAS 19 Ersättning till anställda
Tilläggen avser i huvudsak utökade upplysningskrav avseende förmåns-
bestämda pensionsplaner samt en ny möjlighet att redovisa aktuariella 
vinster och förluster direkt mot eget  kapital. Eftersom koncernens pen-
sionsplaner som redovisas som förmånsbestämd plan är oväsentliga till 
storlek får dessa tillägg ingen effekt på vare sig redovisningsprinciper 
eller upplysningar.

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering
Tillägget syftar bland annat till att begränsa möjligheten att klassifi cera 
valfri fi nansiell tillgång eller skuld att värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Då koncernens fi nansiella tillgångar och skulder 
redovisade i denna kategori föregående år även uppfyller de nya villkor 
som ställs för att värdera dessa till verkligt värde via resultaträkningen 
får tillägget ingen effekt på koncernens redovisning.

De enda nya standarder som förväntas påverka Svenska Spel är IFRS 7, 
Finansiella Instrument. Förändringarna kommer att kräva ytterligare 
upplysningar om bland annat fi nansiella instrument samt kvantitativa 
och kvalitativa upplysningar om riskers karaktär och omfattning i kon-
cernens fi nansiella rapporter för 2007.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Fordringar och 
s kulder i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i utlandsverksamhet omräknas till 
svenska kronor till genomsnittskurs. Valutakursdifferenser på rörelseford-
ringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet medan valutakursdiffe-
renser på fi nansiella fordringar och skulder redovisas bland fi nansiella 
poster. Betalningsfl öden i utländska valutor är av begränsad omfattning.

Valutakurser
 Balans- Balans-
 dagskurs dagskurs
Valuta  2006-12-31 2005-12-31

USD 6,8975 7,9775
EUR 9,0750 9,4550

Intäktsredovisning
Redovisningen av spelintäkter skiljer sig något åt mellan olika spel  -
former. Intäkter från spel, lotterier och värdeautomater bruttoredovi-
sas, vilket innebär att insatserna redovisas som intäkt och vinnarnas 

andel som kostnad i resultaträkningen. Intäkterna från spel och värde-
automater uppkommer i princip vid insatstillfället, medan intäkterna 
för lotterier uppkommer i samband med att ombuden buntvis aktiverar 
lotter för försäljning, vilket i princip motsvarar försäljningstillfället. Alla 
intäkter från spel på kasino (spelbord och spelautomater) nettoredo-
visas. Detta innebär att vinnarnas andel reducerar intäkten,  vilket är 
gängse redovisningssätt inom kasinoverksamhet.  Kasinointäkter 
 uppkommer i princip vid insatstillfället och i praktiken vid stängning av 
spelbord eller spelautomat. Spelintäkter från kasino redovisas dagligen, 
medan spel- och lotteriintäkter samt restaurangspel redovisas veckovis. 
När en vecka delas av ett månadsskifte hänförs denna vecka till den 
månad som den till övervägande del tillhör. Poker avräknas en gång 
per dygn och redovisas netto. Redovisningen omfattar den procent-
andel Svenska Spel tillgodogjort sig av gjorda insatser benämnd ”rake”.

Övriga intäkter innefattar intäkter från restaurang, hyresintäkter för 
spelautomater och lokaler samt kasinonas entréintäkter, inlämnings-
avgifter och försäljning av profi lmaterial. Dessa intäkter redovisas i den 
period de tillhör.

Ränteintäkter beräknas med tillämpning av effektivränte metoden 
och redovisas i den period till vilken de hänförs. Effektivräntan är den 
ränta som gör att nuvärdet av framtida  in- och utbetalningar under 
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller 
skulden. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument klassifi ceras som antingen likvida medel, 
 fi nansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen, investeringar som hålls till förfall, lånefordringar och kund-
fordringar, fi nansiella tillgångar som kan säljas samt andra fi nansiella 
skulder. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde 
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktions-
kostnader, med undantag för när instrumentet tillhör kategorin fi nan-
siella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 
Redovisningen sker därefter beroende på klassifi ceringen av instru-
mentet. Klassifi ceringen bestäms av företaget vid förvärvstidpunkten, 
men sedan kan omklassifi cering ske  baserat på ändrade antaganden till 
annan kategori med omvärdering som följd i årsbokslut.  

En fi nansiell tillgång eller -skuld tas upp i balansräkningen när 
 bolaget ingår avtal. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när 
 faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ej har 
 mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

En fi nansiell tillgång tas bort i balansräkningen när rättig heterna i 
avtalet realiseras eller förfaller. En fi nansiell skuld tas bort från balans-
räkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt avslu-
tas. 

Förvärv och avyttring av fi nansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen, vilket är den dag då bolaget förbinder sig att  förvärva eller 
avyttra tillgången, förutom i de fall då förvärvet eller avyttringen avser 
noterade värdepapper, då redovisningen sker på likviddagen.

Finansiella tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella placeringar i realränteobligationer med syfte att fondera 
medel för framtida utbetalningar av vinster till vinnare i Triss ”Månads-
klöver” rubriceras i balansräkningen som ”Finansiella tillgångar/Andra 
långfristiga värdepappresinnehav” respektive ”Kortfristiga placeringar” 
och klassifi ceras under denna kategori.

Värdeförändringar kopplade till placeringar i realränteobligationer 
fastställda utifrån realränteobligationernas noterade marknadspriser 
samt realiserade vinster vid försäljning av dessa placeringar redovisas 
i resultaträkningen som ”Ränte- och övriga fi nansiella intäkter”.

Valutaterminskontrakt
Valutaterminskontrakt tecknas i enlighet med koncernens fi nanspolicy 
för att säkra fl öden i utländsk valuta avseende inköp av Materiella 
anläggningstillgångar. Dessa derivat värderas till verkligt värde och 
värde förändringarna redovisas löpande via resultaträkningen som 
”Ränte- och övriga fi nansiella intäkter”.
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NOTER

Finansiella skulder avseende 
obetalda vinster för lotteriet Triss ”Månadsklöver”
Varje månad tillkommer 3–5 nya vinnare. Vinsterna uppgår till 10 000, 
15 000, 20 000 eller 25 000 kronor per månad under löptiden 10, 15, 
20 eller 25 år. Den totala skulden till vinnarna värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen genom en månatlig nuvärdesberäkning av 
samtliga kassafl öden, justerade med konsumentprisindex (KPI). Diskon-
teringsräntan för varje kassafl öde är den reala nollkupongräntan över 
respektive kassafl ödes löptid vid bokslutstillfället. Skuld som förfaller 
till betalning inom tolv månader redovisas under kortfristig skuld 
medan skuld som förfaller efter denna tidpunkt betecknas som lång-
fristig skuld. Värdeförändringar, det vill säga uppräkning av skulden 
med KPI och diskonteringseffekter, kopplade till skulden för lotteriet 
Triss ”Månadsklöver” redovisas i resultaträkningen som ”Ränte- och 
övriga fi nansiella kostnader”.

Klassifi ceringen av ovanstående tillgångs- och skuldpost baseras på 
att placeringarna initialt identifi erats som poster värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen samt att det leder till mer relevant informa-
tion eftersom den i betydande utsträckning minskar inkonsekvenser i 
värdering och redovisning av vinst/förlust på olika grunder.

Investeringar som hålls till förfall
Kortfristiga placeringar av överlikviditet sker enligt koncernens fi nans-
policy i nollkupongobligationer och företagscertifi kat. Kortfristiga 
 placeringar med en löptid vid anskaffningstillfället understigande tre 
månader klassifi ceras och värderas som likvida medel. Övriga kort-
fristiga placeringar med löptid mellan tre och tolv månader klassifi ceras 
under denna kategori då avsikten är att hålla dem till förfall. Redovis-
ning sker till upplupet anskaffningsvärde.

Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar och övriga fordringar klassifi ceras under denna 
 kategori eftersom de har fastställda eller fastställbara betalningar 
och inte noteras på en aktiv marknad. Redovisning sker till upplupet 
anskaffningsvärde, det vill säga till odiskonterat nominellt belopp som 
förväntas infl yta, eftersom den förväntade löptiden är kort. Bedöm-
ning sker individuellt och nedskrivning av kundfordringar redovisas 
bland rörelsekostnaderna.

Andra fi nansiella skulder
Koncernens fi nansiella skulder, med undantag för skulden till vinnarna 
av Triss ”Månadsklöver”, klassifi ceras i kategorin ”Andra fi nansiella 
skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Huvuddelen av 
dessa fi nansiella skulder är fonderade medel hänförliga till de olika spel 
och lotterier som säljs av de i koncernen ingående bolagen.

Regleringsfond
Vinster för lotterier och spel vilka inte blivit inlösta preskriberas på för-
fallodagen. Perioden för vinstinlösen för spel är normalt 90 dagar och 
för lotter 1 ½ år. Vid preskribering intäktsförs 50 procent av oinlösta 
vinster. Resterande 50 procent fonderas i en regleringsfond i enlighet 
med bolagets koncession.  Utbetalda vinstbelopp avrundas med örestal 
nedåt och det överskjutande öresbeloppet förs till regleringsfonden. 

Fondens medel används för att täcka utbetalning av vinster efter 
godkända reklamationer, samt för att återföra medel till vinnare 
genom att till exempel öka vinsttätheten eller förstärka vissa vinst-
grupper i samband med kampanjer.

Fonderade vinster
Fondering sker för olika spelformers jackpot. Fonderade medel kan 
variera stort över tiden beroende på när vinsterna faller ut.

Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder har kort förväntad löptid och 
värderas utan diskontering till nominellt belopp. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel, omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga place-

ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre 
månader, vilka är utsatta för en obetydlig risk för värdeförändringar. 

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

Koncernens immateriella tillgångar utgörs av aktiverade utvecklings-
utgifter för nya spelprodukter och nya spelsystem som bedöms vara av 
väsentligt ekonomiskt värde för rörelsen under kommande år. Aktivite-
ter under förstudiefasen, samt underhålls- och utbildningsinsatser 
kostnadsförs löpande,  vilket även gäller vidareutveckling av befi ntliga 
spel- och  lotteriprodukter. Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas 
förväntade nyttjandeperiod med start då tillgången tas i bruk. Nyttjande-
perioderna och eventuella restvärden omprövas vid varje bokslutstillfälle.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer bolaget till del och 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
 nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 
direkt hänförliga till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Materiella 
anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder 
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 fram-
tida ekonomiska fördelar väntas från 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. 

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
med start då tillgången tas i bruk. Nyttjandeperioderna och eventuella 
restvärden omprövas löpande, men minst en gång om året, i samband 
med årsbokslut.

Lånekostnader
Lånekostnader balanseras inte i anskaffningsvärdet för anläggnings-
tillgångar.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje 
balansdag för att bedöma om det fi nns indikation på nedskrivnings-
behov. Om någon sådan fi nns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
För goodwill och andra immateriella  tillgångar med obestämbar nytt-
jandeperiod och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för 
användning bestäms återvinningsvärdet årligen. Nedskrivning redovi-
sas när en  tillgångs eller en kassagenererande enhets redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivning belastar resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar 
som hålls till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redovi-
sas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida 
kassafl öden diskonterade till den effektiva ränta som gällde då till-
gången redovisades första gången. Tillgångar med kort löptid diskon-
teras inte. 
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Återvinningsvärdet för övriga tillgångar är det högsta av verkligt värde 
minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassafl öden med en diskonte-
ringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad 
med den specifi ka tillgången. För en tillgång som inte genererar kassa-
fl öden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken till-
gången hör.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av investeringar som hålls till förfall eller lånefordringar 
och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde åter-
förs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras 
till en händelse som  inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. Ned-
skrivningar av goodwill återförs inte. Nedskrivningar av andra tillgångar 
återförs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs 
endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde skulle haft 
om nedskrivning inte gjorts, med beaktande av de avskrivningar som 
då skulle ha gjorts.

Ersättningar till anställda
Pensionsplaner
Anställda inom Svenska Spelkoncernen med tillsvidare- eller prov-
anställning är tjänstemän och därmed anslutna till ITP- planen som 
administreras av Alecta. Inom moderbolaget fi nns även äldre åtagan-
den som bland annat tryggas av Svenska Spels Pensionsstiftelse. 
Löpande utbetalningar av dessa pensioner sker av AB Svenska Spel 
som gottgörs för dessa utbetalningar av Svenska Spels Pensions-
stiftelse.

Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning klassi-
fi ceras antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Enligt 
ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp URA 42 ska 
 pensionstryggande enligt ITP-planen klassifi ceras som en förmåns-
bestämd plan (till och med 2006). 

Alecta som försäkrar ITP-planen har emellertid inte kunnat bistå 
Svenska Spel eller andra företag med tillräcklig information för att 
kunna fastställa företagens andel av planens totala tillgångar och 
 skulder. Dessa kan enbart hänföras till de försäkrade förmånstagarna. 
Dessa förpliktelser redovisas därför som en avgiftsbestämd pensions-
plan.

Äldre pensionåtaganden i koncernen uppgår till oväsentliga belopp. 
Det pensionsåtagande som Svenska Spel har via Svenska Spels 
 Pensionsstiftelse täcks inte till fullo av de medel som Stiftelsen har till 
sitt förfogande. Skillnadsbeloppet redovisas som avsättning i balans-
räkningen.

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 erbju-
dande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning redovisas när 
inget krav föreligger på motprestation från den anställdes sida.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befi nt-
lig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad hän-
delse och det är troligt att ett utfl öde 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 kassafl ödet till en räntesats före skatt som återspeglar 
 aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde.

Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade för-
delarna som koncernen väntas erhålla från ett kontrakt eller avtal är 
lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla förpliktelserna i 
kontraktet.

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

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas direkt i resultaträkningen utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar 
avseende avdragsgilla temporära  skillnader och underskottsavdrag 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det fi nns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller fl era osäkra framtida händelser, eller när det fi nns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att ett utfl öde av resurser kommer att krävas.

Leasing
Leasingavtal där i allt väsentligt risker och fördelar som förknippas med 
ägandet faller på uthyraren klassifi ceras som operationella leasingavtal. 
Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som 
intäkt/kostnad i resultaträkningen i den period de tillhör. Samtliga 
 leasingavtal som koncernen Svenska Spel ingått är av operationell 
karaktär. Leasingavtal där koncernen är leastagare avser i allt väsentligt 
hyra av lokaler. Leasingavtal där koncernen är leasegivare avser i 
huvudsak uthyrning av spelterminaler till spelombud. Övrig operatio-
nell leasing är av obetydlig omfattning.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassafl ödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetal-
ningar. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan. 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 
32:05 ”Redovisning för juridisk person”. RR 32;05 innebär att moder-
bolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa av 
EU godkänd IFRS standard samt uttalanden från IFRIC så långt detta 
är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen 
samt med hänsyn till sambanden mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras 
från IFRS. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovis-
ningsprinciper framgår nedan. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-
bolagets fi nansiella rapporter.

Avsättning för pensioner    
Avsättning till pensioner är i moderbolaget beräknad enligt bestäm-
melserna i Tryggandelagen. 

Andelar i dotter- och intressebolag
Innehav i dotter- och intressebolag redovisas i moderbolaget i enlighet 
med anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att värdering sker till 
anskaffningsvärde.
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 Division Ombud Division Direkt
 Rörelsegren Rörelsegren Rörelsegren Rörelsegren Övrig  Eliminering Koncernen 
Rörelsegrenar/segment Butik Restaurangspel Internet/telefon Kasino verksamhet Ej fördelat interna poster Svenska Spel
MSEK, Primära segment 2006 2005 2006 2005  2006 2005  2006 2005 2006 2005 2006 2005  2006 2005  2006 2005

Intäkter
Spelintäkter 10 689 10 821  6 811 6 830 1 560 1 013 1 002 922 9 — — — — — 20 071 19 586

Övriga intäkter 88 105 — — 5 3 107 97 9 11 — 24 — — 210 241

Interna intäkter — — — — — — — — 64 57 — 6 –64  –63 0 0

Summa spel-
intäkter m.m. 10 777 10 926 6 811 6 830 1 565 1 016 1 109 1 019 82 68 — 30 –64 –63 20 281 19 827

Aktiverade
utvecklingskostnader — — — — — — — — — — 89 92 — — 89 92

Rörelseresultat 
per rörelsegren 3 184 3 133 872 827 539 326 401 385 –3 27 –227 –173 — — 4 765 4 524

Ränte- och övriga
fi nansiella intäkter — — — — — — — — — — — — — — 118 113

Ränte- och övriga
fi nansiella kostnader — — — — — — — — — — — — — — –76 –68

Kapitalandelar — — — — — — — — — — — — — — — 1

Årets nettoresultat — — — — — — — — — — — — — — 4 807 4 569

Tillgångar  435 311 299 330 130 49 701 665 704 804 5 179 5 009 –372 –460 7 076 6 708

Kapitalandel           — 5   — 5

Summa tillgångar 435 311 299 330 130 49 701 665 704 804 5 179 5 014 –372 –460 7 076 6 713

Skulder 88 96 0 0 118 44 650 664 694 816 2 250 1 914 –1 534 –1 390 2 266 2 144

Summa skulder 88 96 0 0 118 44 650 664 694 816 2 250 1 914 –1 534 –1 390 2 266 2 144

Investeringar 7 15 156 62 0 0 30 15 18 4 43 283 — — 254 380

Av- och nedskrivningar 28 7 72 75 0 0 63 64 19 19 36 45 — — 218 209

Förändring vinstfonder — — — — — — — — — — 52 197 — — 52 197

I rörelsegren Övrig verksamhet ingår Svenska Spel Fastighet AB, se not 4.

Not 2    Spelintäkter m.m.

Intäkter per väsentligt intäktsslag
 Koncern Moderbolag
Nettoomsättning, MSEK 2006 2005  2006 2005

Tjänsteförsäljning    
Spelintäkter 20 071 19 586 19 069  18 664

Varuförsäljning    
Intäkter från restaurangverksamhet 86 79 —  —

Hyresintäkter    
Uthyrning av spelterminaler 54 55 54 55
Uthyrning av lokaler 9 11 — —

Övrigt 61 96 57 83
Summa 20 281 19 827 19 180 18 802

Not 3    Rapportering per segment

Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på 
uppföljning av avkastningen på koncernens varor och tjänster, varför 
rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Den redovisade indel-
ningen i primära segment baseras på den interna organisationsstruk-
turen med indelning i affärsområden. Internpriser mellan koncernens 
olika segment är satta så att de ger säljande part kostnadstäckning. 
Redovisningen visar fördelningen av intäkter och kostnader samt 
 tillgångar och skulder på följande affärsområden; Kasino och Restau-
rang samt Butik och Internet/telefon. Affärsområdet Kasino drivs i två 
legala bolag, vilket medför att alla resultat- och balansposter direkt kan 
hänföras till detta affärsområde. Övriga affärsområden som Butik, 
 Restaurang samt Internet/telefon drivs i moderbolaget AB Svenska 
Spel. En fördelning till dessa affärsområden har skett av direkt hänför-
bara resultat- och balansräkningsposter, medan gemensamma poster 
som inte kan fördelas efter orsak redovisas under rubriken ”ofördelat”. 
Konsolideringen är gjord enligt samma principer som för koncernen.

Ingen redovisning sker av sekundära segment eftersom så gott som 
all verksamhet bedrivs inom Sverige.

Division Ombud
–  Affärsområde Butik

Försäljning av lotter och spel via ombud.
–  Affärsområde Restaurang

Försäljning av spel via Jack Vegas-maskiner på restauranger och 
Miss Vegas i bingohallar.

Division Direkt
–   Affärsområde Internet & telefon

Försäljning av lotter och spel via Internet & telefon.
–   Affärsområde Kasino 

Drift av Sveriges fyra internationella kasinon i Sundsvall, 
Göteborg, Malmö och Stockholm.

Övrig verksamhet     
Innefattar koncernens fastighetsverksamhet, samt affärsområdena 
Bingohallar och Förening vilka befi nner sig under uppbyggnad.
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Nettokassafl öde från avvecklad verksamhet
Under räkenskapsåret 2006 hade Svenska Spel Fastighets AB ett kassa-
fl öde från den löpande verksamheten om 12 miljoner kronor, kassa-
fl öde från investeringsverksamheten uppgående till 0 miljoner kronor 
och ett kassafl öde från fi nansieringsverksamheten uppgående till 
–13 miljoner kronor.                                                                              

Omklassifi cering har ej gjorts i balans- eller resultaträkning för att 
 särredovisa tillgångar och skulder respektive resultatposter hänförliga 
till tillgångar vilka klassifi cerats som innehav för avveckling.

    

Resultaträkning Svenska Spel Fastighets AB, MSEK 2006 Elimineringar  Koncern

Spelintäkter m.m. 35 –26 9
Övriga externa kostnader –13 0 –13
Av- och nedskrivningar immateriella och
materiella anläggningstillgångar –10 — –10
Rörelseresultat 12 — –14
   
Ränte- och övriga fi nansiella intäkter 0 — 0
Ränte- och övriga fi nansiella kostnader –12 12 0
Summa fi nansiella poster –12 — 0
   
Resultat efer fi nansiella poster 0 — –14
Skatt 0 — 0
Årets resultat 0 — –14
   
Balansräkning Svenska Spel Fastighets AB, MSEK 2006-12-31 Elimineringar Koncern

Anläggningstillgångar 272 — 272
Kundfordringar och övriga fordringar 0 — 0
Fordringar hos koncernföretag 3 –3 0
Likvida medel — — 0
Summa tillgångar 275 — 272
   
Eget kapital 1 0 1
Skuld till koncernföretag 267 –267 0
Leverantörsskulder och övriga skulder 6 — 6
Förutbetalda intäkter 2 — 2
Summa eget kapital och skulder 276 — 9

I december träffades avtal om försäljning av aktierna i dotterbolaget 
Svenska Spels Fastighets AB för en preliminärt beräknad köpeskilling 
av 90,8 miljoner kronor baserat på ett fastighetsvärde i det sålda bolaget 
om 370 miljoner kronor. Överlåtelse av fastighet och tillträde ägde rum i 

Not 4    Resultat, tillgångar och skulder i avvecklad verksamhet

januari 2007. Försäljningen medförde en skattefri realisationsvinst om 
90,7 miljoner kronor.

Under året såldes koncernens 50-procentiga innehav i intressebola-
get Onside TV-production AB för en köpeskilling av 7,5 miljoner kronor, 
vilket medförde en skattefri realisationsvinst om 2,5 miljoner kronor.

Not 5   Anställda, personalkostnader och ersättningar

 2006 2005
Medelantalet anställda Antal anställda varav män, % Antal anställda varav män, %

Moderbolaget 647 59 607 58
Övriga koncernbolag 839                  51 818 51
Summa 1 486 55 1 425 54

 2006 2005
Styrelse, VD och koncernledning Antal varav män Antal varav män

Styrelse  10 6 12 7
Verkställande direktör/koncernchef 1 1 1 1
Koncernledning1) 8 6 8 6
1) Inklusive VD
 Koncern Moderbolag
Sjukfrånvaro, % 2006 2005  2006 2005

Sjukfrånvaro  4,60 4,69 3,57 3,35
Sjukfrånvaro, kvinnor 6,80 6,68 6,80 5,51
Sjukfrånvaro, män 2,80 2,96 1,30 1,82
    
Sjukfrånvaro, 29 år och yngre 5,60 6,55 1,90 1,89
Sjukfrånvaro, 30–49 år 3,70 7,56 2,90 2,70
Sjukfrånvaro, 50 år och äldre 6,40 5,79 6,50 5,83
    
Sjukfrånvaro, 1–14 dagar 2,40 2,50 1,35 1,38
Sjukfrånvaro, 15–60 dagar 0,44 0,65 0,34 0,33
Sjukfrånvaro, > 60 dagar 1,79 1,56 1,88 1,63

Sjukfrånvaron beräknas som totalt antal sjukfrånvarotimmar dividerat med totalt antal schemalagda arbetstimmar.    
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NOTER

 2006 2005
 Styrelse, VD och  Övriga Styrelse, VD och  Övriga
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, TSEK koncernledning anställda koncernledning anställda

Moderbolaget    
Löner och ersättningar 11 089 251 754 10 206 240 316
Sociala avgifter 4 465 91 429 4 103 89 503
Pensionskostnader 3 141 39 704 2 709 41 985
Summa moderbolaget 18 695 382 887 17 018 371 804
    
Övriga koncernbolag    
Löner och ersättningar 3 072 247 373 1 416 233 079
Sociala avgifter 1 110 83 902 566 79 948
Pensionskostnader 379 17 877 333 17 014
Summa övriga koncernbolag 4 561 349 152 2 315 330 041
    
Koncernen    
Löner och ersättningar 14 161 499 127 11 622 473 395
Sociala avgifter 5 575 175 331 4 669 169 451
Pensionskostnader 3 520 57 581 3 042 58 999
Summa koncernen 23 256 732 039 19 333 701 845

Arvoden och övriga ersättningar till styrelse, TSEK   Styrelsearvode  Revisionsutskott Ersättningsutskott Övrig ersättning Summa

Styrelse    
Anders Gustafzon, Styrelsens ordförande 180 — 13 — 193
Jan Blomberg, Styrelseledamot1) 30 3 — — 33
Magdalena Gerger, Styrelseledamot1) 30 — — — 30
Lena Melinder, Styrelseledamot 90 7 — — 97
Kjell Nordström, Styrelseledamot 90 — 8 1 99
Lars-Åke Lagrell, Styrelseledamot 90 — 3 — 93
Curt Malmborg, Styrelseledamot1) 30 3 — — 33
Karin Johansson, Styrelseledamot 90 16 — — 106
Marianne Samuelsson, Styrelseledamot 90 — 5 — 95
Jens Henriksson, Styrelseledamot2) 45 5 — — 50
Bertil Sandström, Styrelseledamot 12 — — — 12
Håkan Bergström, Styrelseledamot 12 — — — 12
Sabina Lindqvist, Styrelseledamot 10 — — — 10
Elin Sundin, Suppleant 10 — — — 10
Anders Andersson, Suppleant 14 — — — 14
Britta Höglund, Suppleant 13 — — — 13
Summa styrelse 836 34 29 1 900

1) Avgick vid bolagsstämman 2006-04-27. 
2) Avgick 2006-10-19. 

Ersättningar och övriga förmåner Grundlön inkl Övriga Pensions-   
till koncernledningen, TSEK semesterersättning  förmåner kostnad Övrig ersättning Summa

Koncernledning    
Jesper Kärrbrink, VD, Koncernchef 2 561 71 737 — 3 369
Claes Tellman, Kommunikationsdirektör1) 667 60 203 — 930
Anders Hägg, Ekonomidirektör 995 69 526 — 1 590
Mathias Hedlund, Chef Division Direkt 1 381 3 256 — 1 640
Annica Axelsson, Chef Division Ombud 1 252 60 282 — 1 594
Eva Wetterdal, Personaldirektör 940 55 353 — 1 348
Bengt Palmgren, Chefsjurist 1 036 66 376 — 1 478
Andreas Jansson, Informationschef2) 315 2 58 — 375
Anders Granvald, IT-chef 1 043 1 350 — 1 394
Summa koncernledning 10 190 387 3 141 — 13 718
1) Avgick 2006-08-31.
2) Tillträdde 2006-09-01.

Styrelse
Under 2006 har styrelsens ordförande Anders Gustafzon erhållit ett 
 arvode med 180 TSEK (180) och övriga ledamöter arvoden med samman-
lagt 585 TSEK (720). Till företagets personalrepresentanter med anställ-
ning i företaget har sammanträdesarvode utgått med 71 TSEK (41). 

Utöver ordinarie styrelsearvode har ersättning även utgått till 
 ledamöter i det inom styrelsen inrättade revisionsutskottet med totalt 
34 TSEK (26) och för ersättningsutskott med totalt 29 TSEK (26). 

Ersättning till ledande befattningshavare
Principer om ersättning och andra ersättningsvillkor till ledande befatt-
ningshavarebeslutas beslutas av styrelsen.

Ersättning och andra ersättningsvillkor till koncernledningen utom 
VD beslutas av VD i samråd med Ersättningsutskottet. Ersättning med 
mera tilll VD beslutas av styrelsen efter beredning i Ersättningsutskottet.

forts. not 5
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 Koncern Moderbolag
Revisionsarvoden, TSEK 2006 2005  2006 2005

Ernst & Young, revisionsuppdrag 2 313 1 981 1 722 1 210
Ernst & Young, andra uppdrag 734 1 002 734 835
Riksrevisionen 234 281 157 185
Summa 3 281 3 264 2 613 2 230

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Dessutom ingår övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revi-
sorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid granskningen. Allt annat är andra uppdrag.

Not 7    Ränte- och övriga fi nansiella intäkter och kostnader

 Koncern Moderbolag
Ränte- och övriga fi nansiella intäkter, MSEK 2006 2005  2006 2005

Övriga ränteintäkter 42 34 69 62
Valutakursvinster 0 — 0 —
Värdeförändring tillgångar Triss ”Månadsklöver” 76 79 76 79
Övriga fi nansiella intäkter 0 0 0 —
Summa 118 113 145 140

 Koncern Moderbolag
Ränte- och övriga fi nansiella kostnader, MSEK 2006 2005  2006 2005

Räntekostnader 0 0 0 0
Valutakursförluster –9 0 –9 0
Värdeförändring skulder Triss ”Månadsklöver” –67 –68 –67 –68
Övriga fi nansiella kostnader — 0 — 0
Summa –76 –68 –76 –68

 Koncern Moderbolag
Betalda och erhållna räntor i den löpande verksamheten, MSEK 2006 2005  2006 2005

Betald ränta 0 0 0 0
Erhållen ränta 38 29 65 57

I moderbolagets ränteintäkter ingår koncerninterna intäkter med 32,1 miljoner kronor (33,3).

Not 8    Skatter

 Koncern Moderbolag
Redovisade i resultaträkningen, MSEK 2006 2005  2006 2005

Aktuell skattekostnad (–) / -skatteintäkt — — — —
     
Uppskjuten skattekostnad (–) / -skatteintäkt 
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  –1 2 — —
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen –1 2 — — 

I Svenska Spel-koncernen fi nns skattemässiga underskottsavdrag om 125 miljoner kronor (132). Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats då 
det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

Not 6    Ersättningar till revisorer

Verkställande direktör/Koncernchef
Verkställande direktör och tillika koncernchef Jesper Kärrbrink, har 
under året uppburit lön och förmåner till ett värde av 3 369 TSEK 
(2 865). Övriga förmåner avser tjänstebil och pensionsförmån. 

Uppsägningstiden är 6 månader ömsesidigt. Om bolaget säger upp 
VD utan sakliga skäl ska därutöver avgångsersättning motsvarande 
18 månadslöner utgå. För VD gäller att avräkningsrätt föreligger för all 
ersättning från bolaget för inkomst från annat håll. Ordinarie pensions-
ålder är 65 år. För verkställande direktören i moderbolaget utgår pen-
sionspremier enligt ITP-planen och en kompletterande pensionsförsäk-
ring på 360 TSEK per år. 
 

forts. not 5

Övriga ledande befattningshavare
För övriga ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen, 
sammanlagt 7 personer, har summan av löner och andra ersättningar, 
inklusive värdet av övriga förmåner, uppgått till 10 349 TSEK (9 464). 
Ledamöternas individuella löner och andra ersättningar redovisas i 
tabellen på föregående sida.

Övriga förmåner avser tjänstebilar och pensionsförmåner som utgår 
enligt ITP-planen. Inga avgångsvederlag fi nns avtalade. Uppsägnings-
tiden är 6 månader ömsesidigt. Ordinarie pensionsålder är 65 år.



EK
O

N
O

M
IS

K
 R

ED
O

V
IS

N
IN

G

72   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2006

NOTER

Immateriella tillgångar innefattar aktiverade utvecklingsutgifter för fem 
kassagenererande enheter. Den största enheten är en spelplattform för 
affärsområde Butik och Internet & telefon kallad GEM. Bokfört värde 
för GEM uppgår till 243 miljoner kronor (228). Avskrivningstiden är 
bedömd till 10 år och investeringen är helt avskriven år 2016. Avskriv-
ningstiden 10 år tillämpas då IT-plattformar av det slag som GEM 
representerar enligt bolagets erfarenhet nyttjas över en period av minst 
10 år. En annan enhet är en spelplattform för affärsområde Restaurang 
kallad ES. Det bokförda värdet är 24 miljoner kronor (34). Avskrivnings-
tiden är bedömd till 5 år och investeringen är helt avskriven år 2009. 
Därtill kommer aktiverade utvecklingsutgifter för ännu ej idrifttagna 

spelsystem samt oavskrivet belopp för några mindre system om totalt 
34 miljoner kronor.

Utgifter för utvecklingsprojekt
Det totala beloppet av utgifter för utvecklingsprojekt som kostnads-
förts under perioden uppgår till 29 miljoner kronor (26) och avser såväl 
moderbolaget som koncernen.

Avskrivningstider för immateriella anläggningstillgångar;
Nya applikationer för spelprodukter                 3 år (3 år)
Systemplattformar för nya spelprodukter        5–10 år (5–10 år)

Not 9    Immateriella anläggningstillgångar 

 Koncern Moderbolag
Balanserade utvecklingsutgifter, MSEK 2006 2005  2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 88 82 88 82
Årets inköp 5 — — —
Omklassifi cering 284 5 284 5
Utgående anskaffningsvärde 377 88 371 88
    
Ingående avskrivningar –46 –26 –46 –26
Årets avskrivningar –43 –21 –42 –21
Utgående avskrivningar –89 –46 –88 –46
Bokfört värde 287 41 283 41

 Koncern Moderbolag
Pågående projekt, MSEK 2006 2005  2006 2005

Belopp vid årets ingång 228 142 228 142
Under året nedlagda kostnader 89 92 89 92
Omklassifi cering –284 –5 –284 –5
Belopp vid årets utgång 34 228 34 228

Not 10    Materiella anläggningstillgångar 

  Om- och till- Om- och till- 
 Byggnader byggnad egen  byggnad annans Pågående Inventarier
Koncernen, MSEK och mark fastighet fastighet nyanläggning och datorer Total  

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående balans 2005-01-01 540 245 246 1 1 650 2 682
Övriga förvärv — 1 0 9 279 289
Omklassifi ceringar — 7 2 –9 — 0
Avyttringar — — — — –13 –13
Utgående balans 2005-12-31 540 252 248 2 1 915 2 959
      
Ingående balans 2006-01-01 540 252 248 2 1 915 2 959
Övriga förvärv — — 1 17 236 254
Omklassifi ceringar — 8 0 –8 0 0
Avyttringar –1 — — — –516 –517
Utgående balans 2006-12-31 539 260 250 11 1 636 2 696
      
Ackumulerade av- och nedskrivningar    
Ingående balans 2005-01-01 –59 –23 –23 — –1 277 –1 383
Årets avskrivningar –7 –11 –9 — –160 –188
Avyttringar — — — — 8 8
Utgående balans 2005-12-31 –67 –35 –32 — –1 429 –1 562
      
Ingående balans 2005-01-01 — — –67 — –6 –73
Årets nedskrivningar — — 0 — — 0
Utgående balans 2005-12-31 — — –67 — –6 –73
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Ingående balans 2006-01-01 –67 –35 –32 — –1 429 –1 563
Årets avskrivningar –7 –12 –9 — –189 –218
Avyttringar 1 — — — 512 512
Utgående balans 2006-12-31 –74 –46 –41 — –1 107 –1 269
      
Ingående balans 2006-01-01 — — –67 — –6 –73
Årets nedskrivningar — — –1 — — –1
Utgående balans 2006-12-31 — — –68 — –6 –74
      
Taxeringsvärden  
Taxeringsvärden byggnader 293 
Taxeringsvärden mark 214 

Under december 2006 tecknades avtal om försäljning av aktierna i Svenska Spels Fastighets AB innehållande fastigheten Orgeln 7, 
belägen i Sundbyberg i Stockholm. Se även not 4.

  Om- och till- Om- och till- 
 Byggnader byggnad egen  byggnad annans Pågående Inventarier
Moderbolag, MSEK och mark fastighet fastighet nyanläggning och datorer Total 

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2005-01-01 37 20 — 1 1 351 1 409
Övriga förvärv — 0 — 5 265 270
Omklassifi ceringar — 4 — –4 –10 –10
Avyttringar — — — — — —
Utgående balans 2005-12-31 37 24 — 2 1 606 1 669
    
Ingående balans 2006-01-01 37 24 — 2 1 606 1 669
Övriga förvärv — — — 2 204 206
Omklassifi ceringar — 2 — –2 0 0
Avyttringar –1 — — — –507 –508
Utgående balans 2006-12-31 36 26 — 2 1 303 1 367
    
Ackumulerade av och nedskrivningar    
Ingående balans 2005-01-01 –11 –5 — — –1 129 –1 145
Årets avskrivningar –1 –2 — — –102 –105
Avyttringar — — — — 6 6
Utgående balans 2005-12-31 –12 –7 — — –1 225 –1 244

Ingående balans 2005-01-01 — — — — — —
Årets nedskrivningar — — — — — —
Utgående balans 2005-12-31 — — — — — —
      
Ingående balans 2006-01-01 –12 –7 — — –1 225 –1 244
Årets avskrivningar –1 –3 — — –133 –136
Avyttringar 1 — — — 505 505
Utgående balans 2006-12-31 –11 –10 — — –853 –874
      
Ingående balans 2006-01-01 — — — — — —
Årets nedskrivningar — — — — — —
Utgående balans 2006-12-31 — — — — — —

Taxeringsvärden  
Taxeringsvärden byggnader 22 
Taxeringsvärden mark 5

forts. not 10

  Om- och till- Om- och till- 
 Byggnader byggnad egen  byggnad annans Pågående Inventarier
Koncernen, MSEK och mark fastighet fastighet nyanläggning och datorer Total  

Avskrivningstider för materiella  anläggningstillgångar:

Byggnader 50 år
Om- och tillbyggnad egen fastighet 10 år
Om- och tillbyggnad annans fastighet 20–30 år (baserat 
 på hyresavtalets löptid)
Mark Ej avskrivning
Markanläggning 20 år
Spelterminaler 5 år
Inventarier 5 år
Datorer 3–5 år
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Not 11    Finansiella placeringar 

 Koncern Moderbolag
Värdepappersinnehav, MSEK 2006 2005  2006 2005

Ingående värdepappersinnehav Triss ”Månadsklöver” 1 124 1 003 1 124 1 003
Förvärv och försäljning, netto 128 63 128 63
Värdeförändring –52 58 –52 58
Utgående värdepappersinnehav Triss ”Månadsklöver” 1 200 1 124 1 200 1 124

Långfristig placering avseende Triss ”Månadsklöver” 1 170 1 047 1 170 1 047
Övriga långfristiga placeringar 93 136 93 136
Utgående långfristigt värdepappersinnehav 1 262 1 183 1 262 1 183
    
Kortfristiga placeringar     
Realränteobligationer, avseende Triss ”Månadsklöver” — — 31 77
Övriga kortfristiga placeringar 37 25 37 25
Utgående kortfristigt värdepappersinnehav 37 25 68 102

Not 12    Finansiella instrument 

Verkliga värden fi nansiella instrument
I tabellen nedan visas verkligt värde och nominellt värde för de 
fi nansiella instrument som redovisas i koncernens balansräkning. 
Verkligt värde överensstämmer med redovisat värde.

 2006-12-31 2005-12-31
  Verkligt värde Nominellt värde  Verkligt värde Nominellt värde

Finansiella tillgångar    
Realränteobligationer 1 170 945 1 047 847
Andelar i intressebolag — — 6 6
Placeringar i nollkupongsobligationer och företagscertifi kat 130 136 161 161
Kundfordringar och övriga fordringar 370 372 360 362
Likvida medel 2 643 2 643 2 274 2 274
    
Finansiella skulder    
Leverantörsskulder och övriga skulder 482 482 438 438
Vinstfond Triss ”Månadsklöver” 1 101 1 236 1 034 1 156
Övriga kort- och långfristiga ej räntebärande skulder 683 683 672 672

Ränterisk   Kupongränta/
Instrument (värderingsprincip)  Nominellt värde Förfallotid Effektiv ränta, %

Realränteobligationer   
Svenska Statens realränteobligationer   
3101 237 2008-12-01 4,00
3106 192 2012-04-01 1,00
3001 104 2014-04-01 0,00
3105 172 2015-12-01 3,50
3102 198 2020-12-01 4,00
3104 42 2028-12-01 3,50
   
Placeringar i nollkupongsobligationer och företagscertifi kat   
0–90 räntedagar — — Rörlig (stibor 3 mån)   
91–360 räntedagar 37 2007-12-20 Rörlig (stibor 3 mån)   
361–1 080 räntedagar 99 Q4 2008 Rörlig (stibor 3 mån)   
   
Likvida medel 2 643 — 2,81
   
Vinstfond för lotteriet Triss  ”Månadsklöver”   
 100 0–1 år 1,359
 386 1–5 år 1,559
 750 >5 år 1,624
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Not 13    Kundfordringar och övriga fordringar 

 Koncern Moderbolag
MSEK 2006 2005  2006 2005 

Kundfordringar
Fordringar på spel- och lottombud 297 286 297 286
Fordringar på restauranger 25 21 25 21
Övrigt 14 3 6 —
Summa kundfordringar 336 310 327 307

Övriga fordringar    
Fordringar intressebolag  — 18 — 18
Övriga kortfristiga fordringar 35 33 26 27
Summa övriga fordringar 35 50 26 45
Summa kundfordringar och övriga fordringar 370 360 354 352

Not 14    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Koncern Moderbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, MSEK 2006 2005  2006 2005 

Förutbetalda ombudsprovisioner 7 7 7 7
Övriga interimsfordringar 82 66 77 52
Summa 89 73 83 59

Not 15    Likvida medel 

 Koncern Moderbolag
Likvida medel, MSEK 2006 2005  2006 2005 

Likvida medel/Kassa och bank 2 643 2 274 2 463 2 108
  varav redovisningsmedel Spelkonto Internet 106 36 106 36
  varav redovisningsmedel deponerade panter ombud 17 17 17 17
  varav Triss”Månadsklöver”, deposition 31 77 — —
Kortfristiga placeringar/övriga kortfristiga placeringar  37 25 68 102
  varav nollkupongsobligationer/företagscertifi kat  37 25 37 25
  varav Triss”Månadsklöver”, deposition  — — 31 77
Summa 2 680 2 299 2 531 2 210

Likvida medel utgörs delvis av redovisningsmedel till kunder/spelare 
samt ombud. Kortfristiga placeringar för koncernen avser likvida medel 
 placerade i räntebärande företagscertifi kat. I övriga kortfristiga place-

ringar för moderbolaget ingår även kortfristig del för lotteriet Triss 
”Månadsklöver” som för koncernen ingår i likvida medel. 

Koncernen
Aktiekapital
Per den 31 december 2006 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
2 000 stamaktier till ett kvotvärde av 100 kronor per aktie. Innehavare 
av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand. 

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av fi nansiella rapporter från utländska verksamheter vars 
fi nansiella rapporter uttrycks i annan valuta än den valuta som koncer-
nens fi nansiella rapporter uttrycks i. Befi ntlig omräkningsreserv är av 
oväsentlig storlek.
 

Intjänade vinstmedel
I intjänade vinstmedel inklusive årets resultat ingår årets resultat för 
moderbolaget och dess dotterbolag. 

Moderbolaget
Reservfond
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. Syftet med 
reservfonden är att spara en del av nettovinsten som inte går åt för 
täckning av balanserad förlust.

Fritt eget kapital 
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell avsättning till 
reservfond och vinstutdelning. Fritt eget kapital är det belopp som 
fi nns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Not 16    Eget kapital

Beräkningen av resultat per aktie för 2006 baseras på årets resultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 4 807 miljoner 
kronor (4 569) dividerat med antal utestående aktier. Resultat per aktie 
uppgår för 2006 till 2 404 TSEK (2 284).

Not 17    Resultat per aktie
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Svenska Spels skulder består av kort- och långfristiga mellanhavanden 
hänförliga till vid bokslutstillfället fonderade medel från lotterier och 
andra spel som bedrivs av moderbolaget.

Not 18    Obetalda vinster

 Koncern Moderbolag
MSEK 2006 2005  2006 2005 

Kortfristiga skulder
Obetalda vinster traditionella spel och lotterier 284 272 284 272
Obetalda vinster Triss Månadsklöver <1 år 100 89 100 89 
Summa 384 361 384 361

Långfristiga skulder
Obetalda vinster Triss Månadsklöver 1–5  år 369 337 369 337
Obetalda vinster Triss Månadsklöver >5 år 632 608 632 608 
Summa 1 001 945 1 001 945

Not 19    Avsättningar för pensioner

 Koncern Moderbolag
MSEK 2006 2005  2006 2005 

Ingående pensionsavsättning 16 16 16 16
Förändring 2 0 1 0
Utgående pensionsavsättning 18 16 16 16
Pensioner täckta via AB Svenska Spels Pensionsstiftelse 2 4 2 4
Summa 2 4 2 4

Alectas konsolideringsgrad var per den 31 december 2006 143,1 procent (128,5). Konsolideringsgraden beräknas som verkligt värde av förvaltnings-
tillgångar i procent av förpliktelserna enligt Alectas aktuariella antaganden. Denna beräkning överensstämmer emellertid inte med beräknings-
grunderna i IAS 19. Kostnaden för pensioner för 2006 uppgår för Svenska Spel-koncernen till 34,5 miljoner kronor (31,5).

Not 20    Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

 Koncern Moderbolag
MSEK 2006 2005  2006 2005 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
Förutbetalda insatser fl erveckorsspel 81 87 81 87
Övriga poster 0 0 9 5
Summa  81 87 90 92

Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder 266 278 213 241
Övriga skulder 151 98 128 70
Personalrelaterade skulder 64 61 34 32
Summa  482 438 374 343

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader för moderbolaget består av förutbetalda intäkter och personalrelaterade skulder till en summa 
av 124 miljoner kronor (124).

Not 21    Finansiella risker 

Kreditrisker
Med kreditrisk avses risken för att Svenska Spels samarbetspartners 
inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden. Denna risk hanteras 
enligt antagen kreditpolicy, där rutinerna för hantering av ekonomiska 
fl öden, kreditbedömningar, säkerheter med mera är fastställda.

Motpartsrisker
Motpartsrisker inom fi nansverksamheten uppstår vid placeringar av lik-
vida medel hos olika fi nansiella institutioner. För att minimera risken 
sker placering enligt fastställd fi nanspolicy. Där framgår det att risken 
för att motparten inte fullgör sina förpliktelser ska begränsas genom 
val av kreditvärdiga motparter och genom att engagemanget per mot-
part begränsas.

Valutarisker
Koncernens valutarisker hänför sig i huvudsak till valutakursföränd-
ringar av skulder till utländska leverantörer i USD och EUR. Risken han-
teras i enlighet med koncernens fi nanspolicy, vilket innebär att koncer-
nen löpande tecknar terminskontrakt för att säkra fl ödena i utländsk 
valuta. Koncernens fi nanspolicy anger att valutafl ödena ska säkras till 
100 procent av kontrakterade fl öden i samband med att avtal tecknas. 
För prognostiserade fl öden ska valutafl ödena säkras mellan 50–100 
procent över en 6–12 månaders period. Planerade investeringar med 
stor osäkerhet, till exempel avseende valuta och storlek på fl öde, ska 
inte säkras förrän avtal tecknats.
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Not 22    Operationell leasing

Operationella leasingavtal 
– koncernen/moderbolaget som leasetagare
Samtliga leasingavtal som koncernen Svenska Spel ingått är av opera-
tionell karaktär. Leasingavtalen avser huvudsakligen hyra av kontors- 
och kasinolokaler. Koncernens leasingkostnader för 2006 uppgår till 
37 miljoner kronor (36), och moderbolagets leasing uppgår till 36 mil-
joner kronor (34).

Operationella leasingavtal 
– koncernen/moderbolaget Koncern Moderbolag
som leasetagare, MSEK 2006 2005  2006 2005

Inom ett år 50 26 24 22
Efter ett år, 
men inom fem år 200 102 97 88
Efter fem år 455 355 121 Tillsvidare
Summa 706 483 242 110

Hyresavtalet för kasinot i Sundsvall löper på 30 år, medan hyresavtalen 
för kasinot i Göteborg och Malmö löper på 20 år. Avtalen innehåller 
indexklausuler om årlig uppräkning av utgående hyror. Moderbolagets 
hyreskostnad avser hyra av kontorslokaler i Sundbyberg från Svenska 
Spels Fastighets AB. Hyresavtalet gäller tillsvidare och innehåller ej 
indexklausul. Efter tillträdet av ny ägare till aktierna i Svenska Spels 
Fastighets AB den 15 januari 2007 övergår tidigare koncernintern hyra 
som moderbolaget betalat för disponerade lokaler i Sundbyberg till att 
utgöra extern hyra till tredje man.
 
Operationella leasingavtal 
– koncernen/moderbolaget som leasegivare
Hyresavtalen gäller uthyrning av spel- och lotterminaler till ombud 
samt under 2006 uthyrning av lokaler i koncernens fastighet i Sundby-

berg. Denna fastighet, Orgeln 7 såldes till extern part med tillträde till 
fastighet och aktierna i Svenska Spels Fastighets AB den 15 januari 
2007. Se not 4.

Operationella leasingavtal 
– koncernen/moderbolaget Koncern Moderbolag
som leasegivare, MSEK 2006 2005  2006 2005

Inom ett år 54 66 54 55
Efter ett år, 
men inom fem år 216 228 216 220
Efter fem år 
(ca 54 MSEK/år tillsvidare)    
Summa 270 294 270 275

Koncernens leasingintäkter för 2006 uppgår till 62,8 miljoner kronor 
(67,7) varav i moderbolaget ingår 53,7 miljoner kronor (55,3).
 
Utleasade spel-  Koncern Moderbolag
och lotterminaler, MSEK 2006 2005  2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 434 296 434 296
Årets inköp 5 138 5 138
Årets avyttringar –296 — –296 —
Utgående 
anskaffningsvärde 144 434 144 434
    
Ingående avskrivningar –294 –291 –294 –291
Årets avskrivning –23 –3 –23 –3
Årets avyttringar 296 — 296 —
Utgående avskrivningar –21 –294 –21 –294
Bokfört värde 122 140 122 140

Not 23    Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser och ställda säkerheter samt framtida åtaganden

 

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser
Moderbolaget har tecknat en borgensförbindelse för Onside TV-produktion AB motsvarande 120 TSEK (600).

 Koncern Moderbolag
Ställda säkerheter, MSEK 2006 2005  2006 2005 

Spärrade medel som säkerhet för lån 1 2 1 2
Kreditgarantier 1 2 1 1
Summa 2 4 2 3

 Koncern 2006 Moderbolag 2006
Framtida åtaganden för inköp av  Materiella   Materiella 
materiella anläggningstillgångar samt övriga  anläggnings-   anläggnings-
kontraktsbundna åtaganden, MSEK tillgångar Övrigt tillgångar Övrigt

Inom ett år 10 350 10 349
Efter ett år, men inom fem år — 408 — 407
Efter fem år — 52 — 52
Summa 10 810 10 808

forts. not 21

Ränterisker
Koncernens ränterisker hänför sig till räntefl uktuationer avseende 
 placeringar i realränteobligationer och övriga placeringar av överlikvid-
itet. Realränteobligationerna används för att säkerställa åtaganden till 
Månadsklövervinnare på Triss. Belopp och tid varierar beroende av 
vinst (10–25 TSEK i månaden under 10–25 år). Svenska Spel avsätter till 
en fristående förvaltare för varje vinst en engångssumma som beräk-
nas efter gällande räntenivå på den svenska realräntemarknaden och 
som ska täcka framtida utbetalningar till vinnaren. Skulden till vinnaren 

justeras årligen med utvecklingen av KPI. Vid hanteringen av ränte-
risken för realränteobligationerna ingår det i förvaltarens uppdrag att 
säkerställa att räntekänsligheten för placeringarna i realränteobligatio-
ner är densamma som för skulden, samt även att portföljens ränte-
känslighet är så lika skuldens som möjligt. 

För övriga placeringar gäller att de endast får ske i räntebärande 
 värdepapper med låg risk och hög likviditet.
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Not 24    Närstående 

Koncernbolag
Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas 
affärsmässiga villkor och prissättning som ger kostnadstäckning för 
levererande part. Moderbolaget har under 2006 gentemot andra kon-
cernbolag köpt tjänster för 25,1 miljoner kronor (21,2) respektive sålt 
tjänster till ett värde av 8,6 miljoner kronor (6,3). 

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

TeliaSonera AB  86,0 MSEK (86,0) 
Posten AB  35,6 MSEK (34,1)
Teracom AB   10,5 MSEK (13,0)
Vattenfall AB  1,0 MSEK (1,0 )
Gotlands Energi AB  4,9 MSEK (6,7 )

Staten
I det av regeringen 2004-12-22 givna tillståndet att anordna vissa lot-
terier under övriga bestämmelser punkt 8.5 framgår att bolagets vinst-
medel 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 1998-10-05 erhållit särskilt beslut om undantag från 
bestämmelserna i 21 kap 1§ aktiebolagslagen avseende låneförbud.

Not 25    Andelar i koncernbolag 

Moderbolagets andelar i koncernbolag, TSEK   2006 2005

Ingående anskaffningsvärde   184 698 371 782
Inköp1)   2 818 —
Omklassifi ceringar   –200 —
Lämnat aktieägartillskott   3 713 —
Återlämnat aktieägartillskott   — –187 084
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   191 028 184 698
   
Ingående nedskrivningar2)   –40 000 –40 000
Återförda nedskrivningar   — —
Årets nedskrivningar   — —
Utgående ackumulerade avskrivningar   –40 000 –40 000
Bokfört värde   151 028 144 698

       Bokfört  Bokfört
       värde, TSEK värde, TSEK
Moderbolagets andelar i dotterbolag Org.nr Säte Kapitalandel,% Antal andelar 2006-12-31 2005-12-31

Svenska Spels Förvaltnings AB 556597–7278 Visby 100 1 000 101 066 97 353
Keno AB 556485–4304 Visby 100 1 000 100 100
Triss AB 556485–4312 Visby 100 1 000 100 100
Bellman Casino AB 556574–1682 Stockholm 100 1 000 100 100
Casino Cosmopol AB 556485–4296 Stockholm 100 1 000 46 845 46 845
UAB Winloto1)  Litauen 51 10 557 2 818 —

       Bokfört  Bokfört
Moderbolagets andelar i      värde, TSEK värde, TSEK
indirekt ägde dotterbolag  Org.nr Säte Kapitalandel,% Antal andelar 2006-12-31 2005-12-31

CC Casino Restaurang AB 556586–7016 Stockholm 100 1 000 — —
Svenska Spels Fastighets AB3) 556477–6317 Stockholm 100 1 000 — —
Casino Cosmopols Fastighets AB 556598–3409 Stockholm 100 1 000 — —
AB Svenska Spels Servicecenter 556240–7881 Visby 100 1 000 — 100
TrissBingo AB 556485–4320 Visby 100 1 000 — 100

1)   Minoritetsandelen i UAB Winloto redovisas inte separat i resultaträkningen då storleken av minoriteten inte bedöms vara materiell. 
Bolaget bildades genom inbetalning av kapitalandelen 2 818 TSEK i augusti 2006.

2)  Avser nedskrivning av aktier och andelar i Svenska Spels Förvaltnings AB med anledning av att bokfört värde överstiger koncernmässigt nettovärde.
3)  Se not 4; Resultat, tillgångar, skulder i avvecklad verksamhet.
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Not 26    Resultat från andelar i koncernbolag

 Koncern Moderbolag
Resultat från andelar i koncernbolag, MSEK 2006 2005  2006 2005 

Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol AB — — 381 381

Not 27    Händelser efter balansdagen

Köparen av den i december 2006 sålda fastigheten Orgeln 7 i Sundby-
berg utanför Stockholm har i enlighet med avtal av den 21 december 
2006, den 15 januari 2007 tillträtt fastigheten och aktierna i Svenska 

Spels Fastighets AB samt reglerat alla avtalsenliga förhållanden med 
säljande part, Svenska Spels Förvaltnings AB. Försäljningen väntas 
medföra en skattefri realisationsvinst om 90,7 miljoner kronor. 

Not 28    Osäkerhet i uppskattningar och bedömningar

Källor till osäkerhet i uppskattningar
Företagsledningen har analyserat väsentliga osäkerhetsfaktorer för 
koncernens utveckling samt centrala redovisningsprinciper. Nedan 
 följer en redogörelse för några viktiga riskfaktorer som kan påverka 
Svenska Spels verksamhet, fi nansiella ställning och resultat.

Balanserade utvecklingsutgifter ska kunna återvinnas
Vid årsskiftet fanns i Svenska Spel-koncernen balanserade utvecklings-
utgifter om totalt 321 miljoner kronor (269). Dessa är hänförliga till 

fl era  systemplattformar för av koncernbolagen bedrivna spel såsom  
restaurangspel av typ Jack Vegas, samt exempelvis Triss, Stryktips, 
Lotto med fl era. Möjligheterna att återvinna de aktuella balanserade 
utvecklingsutgifterna är naturligtvis beroende av framtida avsättnings-
möjligheter för de spel som är hänförliga till de aktuella spelplattfor-
marna samt de intäkter som därigenom genereras. Skulle rimliga förut-
sättningar för intäkterna från, samt livslängden för, dessa plattformar 
inte infrias kan detta ha en väsentlig inverkan på bokförda värden för 
de aktuella plattformarna.

Not 29    Uppgifter om moderbolaget

AB Svenska Spel är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisations-
nummer 556460-1812 med säte i Visby. Moderbolagets aktier förval-
tas av Finansdepartementet. Adressen till huvudkontoret är Norra 
 Hansegatan 17, 621 80 Visby.

Svenska Spels koncernredovisning för 2006 har godkänts för publice-
ring enligt styrelsebeslut den 22 mars 2007.

Not 30    Betald och föreslagen fördelning av överskott

Av Svenska Spels bolagsordning framgår att alla tillgängliga vinstmedel 
ska disponeras på sätt som regeringen föreskriver och inget belopp får 
utdelas till aktieägarna.

Beslutad och utbetald under året, SEK

Till Riksidrottsförbundet utbetalas   1 019 574 000
Till Ungdomsstyrelsen utbetalas   131 258 000
Till kulturändamål utbetalas   611 000
Till staten utbetalas   3 417 221 441
Summa   4 568 664 441

Föreslagen utbetalning som föreläggs bolagsstämman, SEK

Till Riksidrottsförbundet utbetalas    1 216 141 000
Till Ungdomsstyrelsen utbetalas    153 910 000
Till kulturändamål utbetalas    435 000
Till staten utbetalas     3 436 616 000
Summa    4 807 102 000

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar läggs 
fram för fastställelse på årsstämma den 25 april 2007.
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Visby den 22 mars 2007

 Anders Gustafzon Lars-Åke Lagrell  Lena Melinder 
 Ordförande 

 Kjell Nordström Karin Johansson  Marianne Samuelsson 
  

 Bertil Sandström Håkan Bergström Sabina Lindqvist 

  Jesper Kärrbrink 
  Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 26 mars 2007

  Ernst & Young AB    Av Riksrevisionen förordnad revisor  

  
  
 Torsten Lyth  Lars Nordstrand  
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor   
 

Undertecknade försäkrar härmed att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med 
god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. Lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden och ingenting 

av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som ges i årsredovisningen. 
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i AB Svenska Spel

Org.nr 556460–1812

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, 

intagna på sidorna 50–80 (i den tryckta versionen av detta 

dokument), och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i AB Svenska Spel för år 2006. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-

visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 

samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS 

sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas 

vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att 

uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 

förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 

 Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 

årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 

urval av underlagen för belopp och annan information i räken-

skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-

ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 

tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp-

skattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort 

när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 

samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt 

 uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-

ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 

 styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 

har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 

eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-

ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 

ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

 Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med inter-

nationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av 

EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 

koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 

 disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvalt-

ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-

ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 26 mars 2007

 Ernst & Young AB  Av Riksrevisionen förordnad revisor 

 

 Torsten Lyth Lars Nordstrand  

 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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Bolagsstyrningsrapport

Tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning
Näringsdepartementet har beslutat att svensk Kod för Bolags-

styrning (”Koden”) ska vara en del av regeringens ramverk för 

ägarförvaltningen av statliga bolag. Grundprincipen är att 

Koden kompletterar statens ägarpolitik.

Svenska Spel har under året följt Koden med följande undantag:

Avvikelse från Koden

Bolagsstyrningsrapporten saknar uppgift om styrelseleda-

möterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. 

Förklaring: Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till 

styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag 

för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. 

Skälet till att bolag ska ha minst två styrelseledamöter som är 

oberoende i förhållande till större aktieägare och att samtliga 

styrelseledamöters oberoende i förhållande till större ägare ska 

redovisas enligt Koden, syftar i all huvudsak till att skydda 

minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. I statligt hel-

ägda bolag saknas dessa skäl för att redovisa oberoende.

Med hänvisning till den övergångslösning för Kodens regel 

om intern kontroll avseende fi nansiell rapportering inskränker 

sig styrelsens rapport om intern kontroll enligt punkt 3.7.2 i 

Koden till en beskrivning av hur den interna kontrollen är 

organiserad utan något uttalande från styrelsen av hur väl den 

fungerat och utan revisorsgranskning.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets 

revisorer och utgör inte en del av den formella årsredovisningen.

Valberedning 
Enligt statens ägarpolitik tillämpas för de av staten helägda 

bolagen enhetliga och gemensamma principer för en struktu-

rerad nomineringsprocess. Näringsministern har ett särskilt 

ansvar för styrelsenomineringar i samtliga statligt ägda bolag. 

Någon valberedning i Kodens mening fi nns inte. Nominerings-

processen drivs och koordineras av Enheten för statligt ägande 

inom Näringsdepartementet.

Bolagsstämma och bolagsordning
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. 

Bolagsstämmans uppgifter regleras av aktiebolagslagen och 

 bolagsordningen. Bolagsordningen fi nns att tillgå på bolagets 

webbplats www.svenskaspel.se. Årsstämma ska enligt bolags-

ordningen hållas en gång årligen senast i april månad. Kallelse 

ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stäm-

man. Riksdagsledamot har rätt att efter anmälan till styrelsen 

närvara vid Årsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. 

Årsstämma 2006
Senaste Årsstämma avhölls den 27 april 2006.

Vid stämman den 27 april 2006 omvaldes Karin Johansson, 

Lars-Åke Lagrell, Lena Melinder, Kjell Nordström, Marianne 

Samuelsson samt nyvaldes Jens Henriksson. Till styrelsens ord-

förande omvaldes Anders Gustafzon. På sidan 88 redovisas 

varje styrelseledamots ålder, huvudsakliga utbildning och 

arbetslivserfarenhet.

Årsstämman fastställde 2005 års resultat- och balansräk-

ningar och i enlighet med styrelsens förslag avseende dispone-

ringen av bolagets vinst. Samtidigt beviljade även stämman 

styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet 

för förvaltningen under 2005.

Årsstämma 2007
Årsstämma 2007 äger rum onsdagen den 25 april 2007 i Visby 

och kallelse till Årsstämma kommer att skickas i slutet av mars 

2007.

Styrelsen och dess arbetsordning
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete, en 

instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

verkställande direktören med instruktion för ekonomisk rap-

portering till styrelsen. 

Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om 

det antal styrelsemöten som ska hållas, vilka ärenden som ska 
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behandlas på de ordinarie styrelsemötena, ansvarsfördel-

ningen mellan styrelsen och dess två utskott, revisionsutskottet 

och ersättningsutskottet, respektive arbetsfördelningen mellan 

styrelsen och verkställande direktören.

I instruktionen för verkställande direktören anges verk-

ställande direktörens uppgifter och befogenheter. Styrelsens 

utskott fungerar i första hand som beredningsorgan åt styrelsen. 

 Av styrelsens ordinarie ledamöter är tre kvinnor och tre män. 

Genomsnittsåldern är 58 år. Av arbetstagarrepresentanterna är 

tre kvinnor och tre män och genomsnittsåldern är 45 år.

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och 

högst tio ordinarie stämmovalda ledamöter. Under 2006 

bestod styrelsen av sex stämmovalda ledamöter. Därutöver 

hade styrelsen tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter 

utsedda av arbetstagarorganisationerna. Verkställande direk-

tören ingår inte i styrelsen.

Styrelsesammanträden
Enligt styrelsens arbetsordning hålls normalt fem ordinarie 

 sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. 

Under 2006 har styrelsen haft ett konstituerande möte, fem 

ordinarie sammanträden samt tre extra sammanträden. Under 

2006 har styrelsen bland annat behandlat Svenska Spels 

 strategiska inriktning, strukturaffärer, bolagets internationali-

sering, behovet av ändrade verksamhetstillstånd, spelansvars-

program med mera. 

Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, 

chefsjuristen Bengt Palmgren, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens arbete i utskott
Revisionsutskott 

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som består av tre 

ledamöter.

Revisionsutskottets ledamöter har sedan det konstituerande 

styrelsemötet i april 2006 varit Karin Johansson (ordförande), 

Lena Melinder och Jens Henriksson (till och med den 26 okto-

ber 2006, Revisionsutskottets uppgifter framgår av styrelsens 

arbets ordning).

Revisionsutskottet ska bland annat svara för beredningen av 

styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens fi nansiella 

rapportering, att fortlöpande träffa bolagets revisorer för att 

informera sig om revisionens inriktning och omfattning, att 

diskutera samordningen mellan den externa och interna revi-

sionen och synen på koncernens risker, samt att fastställa rikt-

linjer för vilka andra tjänster än revision som koncernen får 

upphandla av bolagets revisor. Revisionsutskottet har beslu-

tanderätt om riktlinjerna för vilka andra tjänster än revision 

som koncernen får upphandla av bolagets revisorer samt om 

inriktningen på internrevisionens arbete. Såväl bolagets 

externa revisorer som internrevisorn är adjungerade till revi-

sionsutskottets möten. Bolagets ekonomidirektör och chefs-

jurist deltar vid utskottets möten som föredragande. Under 

verksamhetsåret har revisionsutskottet haft fyra samman-

träden.

Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden fram-

går av redovisningen på sidan 84.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av tre 

ledamöter. Ersättningsutskottets ledamöter har sedan det kon-

stituerande styrelsemötet i april 2005 varit Anders Gustafzon 

(ordförande), Kjell Nordström och Marianne Samuelsson. 

Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbets-

ordning. Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning 

och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Under 

2006 har ersättningsutskottet sammanträtt vid ett tillfälle. 

 Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår 

av redovisningen på sidan 84.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

 A. Huvud- B. Ersättnings - C. Revisions -   Närvaro3)       Styrelse-   
 styrelse utskott utskott A  B C Invald Oberoende uppdrag  Född

Totalt antal möten    9 1 4

Av årstämman 
valda ledarmöter

Anders Gustafzon ordförande ordförande  9 1  2003 O 2 1943

Jan Blomberg1) ledamot  ordförande 4  1 1996 O – 1939

Magdalena Gerger1) ledamot   1   2004 O – 1964

Jens Henriksson2) ledamot  ledamot 1  1 2006 O – 1967

Karin Johansson ledamot  ordförande 7  4 2003 O – 1956

Lars-Åke Lagrell ledamot   7   2001 B4) 5 1940

Curt Malmborg1) ledamot  ledamot 0  1 2003 O – 1951

Lena Melinder ledamot  ledamot 7  3 2004 O – 1957

Kjell Nordström ledamot ledamot  8 1  2001 O 3 1949

Marianne Samuelsson ledamot ledamot  5 1  2003 O  4 1945

Arbetstagar
representanter

Håkan Bergström ledamot   9   2003 – – 1956

Bertil Sandström ledamot   9   1996 – – 1948

Sabina Lindqvist ledamot   8   2005 – – 1979

Anders Andersson suppleant   8   2005 – – 1954

Britta Höglund suppleant   8   2003 – – 1948

Elin Sundin suppleant   8   2005 – – 1979

Genomsnitt    86% 100% 88% 3,5 år  1,2 52 år
 

1) Avgick den 27 april 2006 i samband med årsstämman.
2) Invaldes den 27 april 2006 i samband med årsstämman. Avgick den 26 oktober 2006.   
3) Närvaro beräknad exklusive de ledamöter som avgått under året.
4)  Lars-Åke Lagrell betecknas som beroende i sin egenskap av ordförande i Svenska Fotbollförbundet. 

Lars-Åke Lagrell deltar inte i beslut i frågor mellan Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet.

Fakta om styrelsen
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Verkställande direktör och övrig koncernledning 
Verkställande direktör och koncernchef är Jesper Kärrbrink. 

Hans huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet redo-

visas på sidan 90.

Principerna för ersättning och andra ersättningsvillkor för 

koncernledningen antogs senast vid bolagsstämman den 27 

april 2006 och har följande innehåll:

1.  Principerna omfattar samtliga medlemmar i koncernled-

ningen.

2.  Fast månadslön med rätt till förmånsbil, som vid utnyttjande 

av förmånen skall innebära bruttolöneavstående.

3.  Avgiftsbestämda pensioner enligt den defi nition som 

 ägaren slagit fast i ägarpolitiken. Avgiften skall stå i rimlig 

proportion till den fasta grundlönen och bör inte överstiga 

30 procent av denna.

4.  Pensionsålder vid 65 år.

5. Bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma.

6. Tjänstebostad ska ej förekomma.

7.  Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden 

inte överstiga 6 månader.

8.  Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag 

utgå som får motsvara högst 18 månadslöner exklusive 

uppsägningstid.

9.  Vid uppsägning från den anställde ska inte avgångsvederlag 

utgå.

Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsen 

genom ersättningsutskottet. Beslut om ersättning till verk-

ställande direktören fattas av styrelsen, medan beslut om 

ersättning till övriga koncernledningen fattas av verkställande 

direktören.

För samtliga medlemmar i koncernledningen inklusive 

 verkställande direktören tillämpas fast lön, pensionsförmån 

och pensionsålder enligt ägarnas riktlinjer. 

För verkställande direktören gäller dessutom en princip om 

avgångsersättning motsvarande 18 månaders lön om bolaget 

säger upp verkställande direktören utan sakliga skäl. För mer 

information om ersättningar till verkställande direktör och 

koncernledningen, se not 5, sidan 69.

Svenska Spel har inga aktie- eller aktiekursrelaterade incita-

mentsprogram för styrelsen eller koncernledningen.  

Revisorer 
Enligt statens ägarpolitik ligger ansvaret för val av revisor för 

företag med statligt ägande alltid hos ägaren. Det praktiska 

arbetet med upphandlingen hanteras av företagets ekonomi-

stab och revisionsutskott.

Upphandling av revisionstjänster kommer att genomföras 

under kvartal ett, 2007.

Någon valberedning i Kodens mening fi nns inte. Regerings-

kansliets förvaltare följer dock alla stegen i upphandlings-

processen från upphandlingskriterier till urval och utvärdering.

Det slutliga beslutet fattas av ägaren på Årsstämman. 

Enligt bolagsordningen får också Riksrevisionen förordna en 

eller fl era revisorer att delta i revisionen tillsammans med 

övriga revisorer. Vid bolagsstämman 2003 valdes revisions-

bolaget Ernst & Young AB för perioden 2003–2007. Huvud-

ansvarig för revisionen har sedan starten varit Torsten Lyth, 

auktoriserad revisor, född 1952. Torsten Lyth har utöver AB 

Svenska Spel även revisionsuppdrag i Sveaskog, Handelsbanken, 

samt Praktikertjänst.

Ernst & Young har kompetens och erfarenhet inom för 

Svenska Spel fl era viktiga områden och anlitas bland annat 

som konsulter inom skatteområdet.

Riksrevisionen har den 3 juli 2003 förordnat Lars  Nordstrand, 

auktoriserad revisor, född 1954 till revisor och Staffan Nyström 

som suppleant. Förordnandet gäller till och med 2007 års ordi-

narie årsstämma. Lars Nordstrand har även revisionsuppdrag i 

Apoteket AB, Karolinska institutet, Sveriges Television AB, 

Lantmäteriet och Domstolsverket.

Varken Torsten Lyth eller Lars Nordstrand har uppdrag i bolag 

som påverkar deras oberoende som revisorer i AB Svenska Spel. 

Revisorerna har under året genomfört sin revision utifrån en 

revisionsplan som fastlagts i samråd med styrelsens revisions-

utskott.

Till revisorer och revisionsföretag har arvode utgått för 

 revision och annan granskning enligt lagstiftning samt för 

 rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 

granskningen. Ersättning har även utgått för fristående råd-

givning till Ernst & Young. Merparten av rådgivningen avser 

revisionsnära konsultationer i samband med skatte- och redo-

visningsfrågor. Arvodet till revisorerna framgår av not 6 på 

sidan 71.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Finansiell rapportering
Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så 

att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett 

betryggande sätt och att fi nansiella rapporter, såsom delårs-

rapporter och årsredovisning utformas i enlighet med lag, till-

gängliga redovisningsstandarder och övriga krav som fi nns för 

bolaget.

Instruktionen till verkställande direktören/koncernchefen 

innefattar bland annat vilka ekonomiska rapporter och annan 

fi nansiell information som ska lämnas till styrelsen.

Verkställande direktören/koncernchefen ska tillse att bok-

föringen i koncernens bolag fullgörs i överensstämmelse med 

lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

I samtliga av dotterbolagens styrelser ingår verkställande 

direktören/koncernchefen och en eller fl era medlemmar ur 

koncernledningen.

Revisionsutskottet ansvarar för beredningen av styrelsens 

arbete med att kvalitetssäkra koncernens fi nansiella rapporte-

ring. Utskottet ska tillsammans med ledning och revisorer följa 

och bedöma hanteringen av komplicerade redovisningsfrågor, 

särskilt val av redovisningsprinciper och dess påverkan på kon-

cernens redovisning.

Vid revisionsutskottets sammanträden deltar alltid intern-

revisor och externrevisor, vilket ger möjlighet till en löpande 

information och samordning mellan den interna och externa 

revisionen, samt synen på koncernens risker.

Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen.

Internrevision
Koncernen har en funktion inrättad för internrevision som 

bland annat inriktar sitt arbete mot granskning och kvalitet 

i fi nansiell information och rapportering, säkerhet i intern-

kontrollsystem och efterlevnad av regler. Internrevisionen 

rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott. 

Rapport över internkontroll avseende 
den fi nansiella rapporteringen för 2006
Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för 

bolagsstyrning och den vägledning som framtagits av FAR och 

Svenskt Näringsliv, samt den anvisning för tillämpning som 

 Kollegiet för svensk bolagsstyrning meddelade den 5 decem-

ber 2006. Av anvisningen framgår att:

•  Styrelsen ska årligen avge en rapport över hur den interna 

kontrollen till den del den avser den fi nansiella rapporte-

ringen är organiserad.

•  Rapporten behöver inte innehålla några uttalanden om hur 

väl den interna kontrollen fungerat under det gångna räken-

skapsåret. Revisorsgranskning av rapporten är frivillig.

•  Rapporten ska ingå som ett särskilt avsnitt i bolagsstyr-

ningsrapporten. Det ska framgå om detta avsnitt är gran-

skat av bolagets revisor.

Detta innebär att rapporten begränsas till en beskrivning av 

hur den interna kontrollen avseende den fi nansiella rapporte-

ringen är organiserad. 

Kontrollmiljö  
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande 

direktören och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och 

arbetsfördelning till gagn för en effektiv hantering av bland 

annat verksamhetens risker.

Organisationsstruktur, roller och ansvar med nedbrutna mål 

per enhet fi nns gemensamt dokumenterade för hela koncer-

nen. Väsentliga policys och instruktioner som rör den fi nan-

siella rapporteringen är utformade och anpassade för hela 

koncernen. En ny eller ändrad policy fastställs av koncern-

ledningen. Vissa policys ska enligt riktlinjerna även fastställas 

av styrelsen. Processbeskrivning för den interna kontrollen 
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 avseende fi nansiell rapportering fi nns framtagen för fl era 

väsentliga processer. Ett arbete med att stärka kontrollmiljön 

genom en övergripande processbeskrivning för den fi nansiella 

rapporteringen har genomförts under 2006. Arbetsrutiner och 

instruktioner för den löpande redovisningen och boksluten 

fi nns väl dokumenterade på detaljerad nivå.

Policy för riskhantering fi nns och riskanalyser görs årligen på 

både verksamhets- och koncernnivå. 

Riskbedömning och kontrollstrukturer 
Den största och mest väsentliga risken för koncernens fi nan-

siella rapportering är processen för redovisning av de spel-

relaterade transaktionerna. Processen är mycket transaktions-

intensiv. De kontrollsystem som fi nns uppbyggda kring denna 

process bedöms ge en bra säkerhet och en god tillförlitlighet i 

den fi nansiella rapporteringen. Riskbedömningen genomförs 

årligen för att ge underlag till analys av förändringsbehoven 

av den interna kontrollen avseende den fi nansiella rapporte-

ringen. 

I den processbeskrivning för den fi nansiella rapporteringen 

som genomförts under 2006, ingår även en riskbedömning 

och vilka kontrollstrukturer som fi nns etablerade för att han-

tera riskerna.

En tydlig ansvarsfördelning inom ekonomifunktionen och 

detaljerade arbetsrutiner fi nns dokumenterade för den fi nan-

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 fi nansiella rapportering.

Efterlevnad av policys och instruktioner som påverkar den 

fi nansiella rapporteringen granskas löpande och avvikelser 

rapporteras av ansvarig chef. Uppföljning och kontroll av bola-

gets verksamhet och ekonomiska ställning mot fastställda mål 

sker löpande.

Information och kommunikation 
Väsentliga riktlinjer och instruktioner av betydelse för den 

fi nansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till 

berörda medarbetare löpande. Ekonomirutiner för verksam-

hetsansvariga fi nns på intranätet, liksom koncernens samtliga 

policys. Introduktionen av nyanställda innefattar en genom-

gång av koncernens policys. Samtliga anställda informeras om 

nya eller ändrade policys på informationsmöten varje kvartal.

Uppföljning 
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolags-

ledningen och revisionsutskottet lämnar.

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 koncer-

nens policys följs upp årligen. Den enhet som ansvarar för en 

policy, ansvarar även för att kontrollera att policyn efterlevs. 

Uppföljning sker vid koncernledningens möte i januari genom 

att den ansvariga enheten skriftligen redovisar efterlevnaden 

under det gångna året. Av redovisningen ska det framgå om 

väsentliga avvikelser har förekommit. Verkställande direktören 

ska vid det konstituerande sammanträdet för styrelsen i 

AB Svenska Spel i samband med den Årsstämman skriftligen 

redovisa den granskning som gjorts av koncernens policys 

under föregående år. Internkontrollprocessen avseende den 

fi nansiella  rapporteringen ska årligen granskas och uppdate-

ras. De detaljerade instruktionerna/arbetsbeskrivningarna upp-

dateras löpande så snart förändring har skett. 

Under 2006 har ett väsentligt antal rutiner uppdaterats med 

anledning av att bolaget bytt spelplattform.
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Styrelse

Anders Gustafzon, född 1943

Styrelseordförande sedan 2003. 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande i Bostocken AB, 
 styrelseledamot i Prenax Globel AB 
samt familjebolag. 
Tidigare befattningar och uppdrag:
 Enhetschef och vVD Föreningssparbanken 
Publik och Lotterinämnden.

Lena Melinder, född 1957

Styrelseledamot sedan 2004. 
Chefsjurist Boxer TV Access AB 
sedan 2006. Juristexamen från 
Uppsala universitet. 
Tidigare befattningar och uppdrag: 
Delägare i Melinder Lundquist Advokat-
byrå, chefsjurist MTG, chefsjurist Strix 
Television, chefsjurist TV1000, advokat 
på Grönberg Advokatbyrå och på 
Advokatfi rman Baker & McKenzie, 
VD Rally TV, vice VD Sonet Film.

Bertil Sandström, född 1948 

Arbetstagarrepresentant sedan 1998. 
Chef företagsförsäljningen sedan 1997. 
Fil.mag. från Stockholms universitet. 
Tidigare befattningar och uppdrag:  
Produktchef, Projektledare, Reklamchef 
Svenska Spel samt ordförande 
i HTF-klubben sedan 1998.

Karin Johansson, född 1956 

Styrelseledamot sedan 2003. 
Statssekreterare Socialdepartementet. 
 Examen från Socialhögskolan. Kurs i 
 företagsledning vid IFL. 
Tidigare befattningar och uppdrag:  
Försäljningsdirektör Microsoft, Försäljnings-
chef France Telecom,  Politiskt  sakkunnig 
Stadsrådsberedningen, Försäljningschef 
Word Perfect samt styrelseledamot 
i Kommunikationskommittén, Media 
Koncentrationskommittén och  styrelse-    
    ordförande i Sveriges Radio. 

Lars-Åke Lagrell, född 1940

Styrelseledamot sedan 2001. 
Landshövding i Kronobergs län sedan 
2002. Universitetsstudier i Växjö. 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande Svenska Fotbollförbundet 
och UEFA – National Teams Committee, 
styrelseordförande Onside TV-production 
AB, styrelseledamot Kommanditbolaget 
Råsunda Stadion och vice ordförande 
i Riksidrottsförbundet. 
Tidigare befattningar och uppdrag: 
Arbetande ordförande Svenska Fotboll-
förbundet, Verkställande direktör Ecco 
Finishing, PR-chef Sparbanksgruppen AB 
samt styrelseordförande i Smålands fotboll-
förbund, styrelseledamot i Svenska Hand-
bollförbundet och Östers IF.

Håkan Bergström, född 1956

Arbetstagarrepresentant sedan 2003. 
Servicetekniker Jack Vegas teknik sedan 1997. 
Tidigare befattningar och uppdrag: 
Servicetekniker International Equipment, 
Servicetekniker Agfa Geavert.

Marianne Samuelsson, född 1945

Styrelseledamot sedan 2003. 
Landshövding i Gotlands län sedan 2004. 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande Länsstyrelsens styrelse, 
Gotlands fornvänner och Riksorganisationen 
Hela Människa. Ersättare i Riksteaterns 
styrelse. 
Tidigare befattningar och uppdrag: 
Riksdagsledamot och Språkrör för 
Miljöpartiet de gröna. 

Kjell Nordström, född 1949

Styrelseledamot sedan 2001. 
Övriga styrelseuppdrag: 
Riksbanksfullmäktige Direktionen för 
 Allmänna Barnhuset och Sätra Bruk AB. 
Tidigare befattningar och uppdrag: 
Ledamot i Sveriges Riksdag 1985–2006. 
 Styrelseledamot i Atlas Copco AB, 
 Riksgäldskontoret och ordförande 
i Metalls avdelning 28.

Sabina Lindqvist, född 1979

Arbetstagarrepresentant sedan 2005. 
Dealer Gaming Casino Cosmopol i 
Stockholm.

Anders Andersson, född 1954

Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2005. 
Systemutvecklare och systemarkitekt sedan 
1996. Studier i matematik och matematisk 
statistik (140 p) vid Uppsala universitet 
Tidigare befattningar och uppdrag: 
Systemerare Postgirot och Tipstjänst.

Britta Höglund, född 1948

Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2003. 
Systemutvecklare sedan 1988. 
Studier i systemvetenskap vid Örebro 
 högskola.

Elin Sundin, född 1979

Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2005. 
Inspector Dealer Casino Cosmopol sedan 
2001.

Suppleanter
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Koncernledning

Jesper Kärrbrink, född 1964

VD och Koncernchef
Anställd 2004
Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Trångsviksbolaget AB
Styrelseledamot i IQube AB
Tidigare befattningar och uppdrag:
Delägare IT-Provider 2000–2004,
VD Bonnier Interaktiv och Bonnier 
 Veckotidningar 1998–1999,
VD Metro International 1997,
VD Östersundsposten 1993–1996, 
VD FrontPage AB 1989–1993.
Utbildning: 
Företagsekonomi (80 p) vid högskolan 
i Örebro 

Eva Wetterdal, född 1958

Personaldirektör
Anställd 2000
Tidigare befattningar och uppdrag:
Personalchef Svenska Spel 2000–2005,
Konsult Synergica 1996–2000,
Internkonsult och chef Gotlands 
kommun 1983–1996.
Utbildning:
Fil.mag. i sociologi från Göteborgs 
 universitet samt steg ett i psykoterapi-
utbildning.

Annica Axelsson, född 1970

Chef, Division Ombud 
(föräldraledig 2007)
Anställd 1999
Tidigare befattningar och uppdrag:
Affärsområdeschef Turspel Svenska Spel 
2002–2005, Marknadschef Nummerspel 
Svenska Spel 2000–2002, Produktgrupp-
chef Svenska Spel 1999–2000, Brand 
Manager Coca-Cola 1996–1998, Mark-
nadsanalytiker och Trainee Coca-Cola 
1995–1996.
Utbildning:
Fil.kand. i företagsekonomi vid högskolan 
i Falu/Borlänge samt MBA vid University 
of Colorado.

Bengt Palmgren, född 1952

Chefsjurist
Anställd 2000
Tidigare befattningar och uppdrag:
Bolagsjurist Akzo Nobel 1997–2000,
Koncernjurist Posten 1990–1997,
Chefsjurist Banco Finans 1983–1989.
Utbildning:
Jur.kand. vid Stockholms universitet.

Anders Granvald, född 1960

IT-chef
Anställd 2003
Tidigare befattningar och uppdrag:
Driftschef Svenska Spel 2003–2005,
Verkställande direktör Capital C 
1998–2003, Projektledare Alfred Berg 
Fondkommission 1994–1998, Projektledare 
UNUM Life Insurance 1991–1994.
Utbildning:
BSc Computer Science vid 
Umeå  universitet. 

Håkan Sjöstrand, född 1966

Chef, Division Ombud, Tf
Anställd 1998
Tidigare befattningar och uppdrag:
Affärsområdeschef Butik Svenska Spel 
2005–2006, Försäljningschef Ombud 
Svenska Spel 2003–2005,Etableringschef 
Svenska Spel 2001–2003, Key Account 
Manager Svenska Spel 1998–2001,
ICA Handlarnas AB 1994–1998,
Länsförsäkringar 1989–1993.
Utbildning:
Marknadsekonom och MOL.

Anders Hägg, född 1950

Ekonomidirektör
Anställd 1994
Tidigare befattningar och uppdrag:
Ekonomichef Svenska Spel 1994–2005,
Ekonomichef Försvarsmakten Gotlands 
Militärkommando, internkonsult 
 Försvarsmakten 1975–1994.
Utbildning:
Ekonomi (120 p) vid Linköpings universitet. 

Andreas Jansson, född 1972

Informationschef
Anställd 1999
Tidigare befattningar och uppdrag:
Chef Extern kommunikation Svenska 
Spel 2000–2005, Informatör Svenska 
Spel 1999–2000, Studier 1997–1999,
Allmänna Idrottsklubben 1992–1997.
Utbildning:
Fil.kand. vid Stockholms universitet. 

Mathias Hedlund, född 1970

Chef, Division Direkt
Anställd 1997
Tidigare befattningar och uppdrag:
Chef Affärsstrategier Svenska Spel 2004
–2005, Chef Strategisk Planering Svenska 
Spel 2003–2004, Chef Strategisk Affärs-
samordning Svenska Spel 2001–2003,
Affärsområdeschef Svenska Spel 
1999–2002, Marknadschef Svenska Spel 
1997–1998, Projektledare Golden Casket 
1996–1997, Tipstjänst 1991–1996.
Utbildning:
Ekonomi (155 p) vid Stockholms universitet. 
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Ännu ett framgångsrikt år för Svenska Spel

År 2006 var ett fantastiskt år för Svenska Spel; ett stort 

idrottsår med många glädjeämnen; ett stort år med 243 

nya miljonärer och ett historiskt år resultatmässigt.  Personalens 

insatser, både när det gäller kreativitet i utformningen av nya 

spel och lotterier och de rationaliseringar som genomförts, har 

tillsammans med ökningen av Internetspelet lett till ett rekord-

resultat, 4 807 miljoner kronor.

Hur Svenska Spels vinst ska fördelas beslutas av riksdagen. 

En betydande del ska gå till idrottens barn- och ungdomsverk-

samhet och andra ungdomsföreningar. I år ökar utbetalning-

arna till dessa organisationer till 1 370 miljoner kronor.

Svenska Spels uppdrag är att på ett ansvarsfullt och säkert 

sätt tillgodose den efterfrågan på spel och lotterier som fi nns 

i landet. Spel i måttlig omfattning är både förströelse och 

underhållning, som tilltalar många.

När vi så småningom lanserade poker på Internet agerade 

vi enligt vårt uppdrag. Spelgränser infördes både för belopp 

och tid. Trots att de internationella Internetaktörerna kraftigt 

ökat sin marknadsföring till närmare 700 miljoner kronor 

har Svenska Spel, utan TV-kampanjer eller liknande reklam, 

lyckats kanalisera cirka 30 procent av pokerspelarna tillbaka 

till den reglerade marknaden. Detta är ett bra exempel på hur 

vi – med en reglerad spelmarknad – kan ge hundratusentals 

nätpokerspelare ett tryggare och säkrare spel, under sam-

hällets kontroll. 

Innan vi lanserade vår nätpoker visade våra undersökningar 

att Internetspel orsakar ökat spelberoende. Det är därför 

 glädjande att den nationella stödlinjen för spelberoende hittills 

tagit emot väldigt få samtal (åtta, för att vara exakt) från spe-

lare vars problem är  orsakade av Svenska Spels poker. Det ser 

vi som ett mycket glädjande bevis på vad som faktiskt går att 

åstadkomma med effektiva spelansvarsåtgärder.

Spelansvar är en av hörnpelarna i vårt uppdrag och därmed, 

som en naturlig följd, en av bolagets absolut viktigaste strate-

gier. Därför är vi mycket stolta över att toppa den spelansvars-

ranking som genomfördes av världsorganisationen World Lot-

tery Association hösten 2006. Jag är övertygad om att vårt 

arbete med spelansvar är en viktig anledning till att förtroen-

det för Svenska Spel har stärkts hos allmänheten under året. 

Vi ser också ett 

ökat internationellt 

intresse för att sam-

arbeta med Svenska 

Spel.

Det fi nns dock ett 

antal orosmoln på 

den svenska spel-

marknaden. Enligt 

vår uppfattning ökar 

åter antalet illegala 

värdeautomater. 

Marknadsföringen 

från internationella 

aktörer som trotsar 

den svenska lagstift-

ningen ökar. Trots fl era fällande domar fortsätter annonsering 

och reklam för internationella bolag. Vi anser att insatserna 

från våra rättsvårdande myndigheter är bristfälliga. Samtidigt 

är straffskalorna för brott mot lotterilagstiftningen för låga. 

Påföljderna står inte i rimlig proportion till vinstmöjligheterna, 

och då lönar det sig att trotsa lagstiftningen. 

Vi väntar på en ny spellagstiftning. Oavsett hur regering och 

riksdag ställer sig till en ny spellagstiftning måste vi ha samma 

regler på Internet för de svenska aktörerna som för de interna-

tionella spelbolagen. Om Sverige även fortsättningsvis ska ha 

en reglerad spelmarknad, måste Sverige liksom USA, Frankrike, 

Holland, Ungern med fl era andra länder, införa restriktioner 

som till exempel betalningar till och från oreglerade bolag. 

Alternativet är att helt slopa restriktionerna för svenska spel-

anordnare så att de fullt ut kan konkurrera med de internatio-

nella bolagen. De sociala konsekvenserna kommer i så fall att 

bli stora, med kraftigt ökat spelberoende som följd – som 

 Sverige får ta hand om. 

Anders Gustafzon

Styrelseordförande Svenska Spel 

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET



Två 20-årsjubilarer 2006

Triss och Oddset är två spel som båda introducerades 1986 och 
som idag hör till spelmarknadens största spel, med årsomsätt-
ningar över miljarden. 

Triss – Sveriges populäraste lott
När Triss lanserades den 29 september 1986 var lottpriset 20 kro-
nor och den högsta vinsten var 100 000 kronor. Omsättningen på 
Triss växte från 360 miljoner kronor 1986 till cirka 1,5 miljard 1990. 
1992 höjdes priset till 25 kronor. Försäljningen tog ordentlig fart 
1994, när TV-skrapet introducerades och vinnaren kunde skrapa 
fram en vinst mellan 50 000 och 5 miljoner kronor.

Den 17 oktober 1997 lanserades Månadsklöver och 2002 inför-
des gångervinsten.

Vid 20-årsjubileet i augusti 2006 lanserades det lyxiga Jubileums-
paketet, en 250-kronorslott. 

Oddset – världens första vadhållning online
Oddset introducerades den 27 oktober 1986 som världens första 
vadhållningsspel online. 1990 översteg årsomsättningen 1 miljard 
kronor för första gången. 

År 2000 lanserades Lången på svenskaspel.se.
2001 fi ck Oddset-familjen tillökning i form av Bomben. 2004 

tillkom Mixen och 2006 nådde Oddset sin hittillsvarande högsta 
omsättning på över 2 miljarder.

Oddsets 20-årsjubileum 2006 sammanföll med att Bomben-
spelarna för första gången kunde satsa på tre ishockeymatcher. 
Det resulterade i alla tiders största odds: 2 043 523,50. 

Solberg · Tryck: Strokirk-Landström · Foto: Olof Holdar, Peter Orevi, Bildbyrån i Hässleholm m fl .

Årsredovisningen är tryckt på miljövänligt papper. 



AB Svenska Spel

621 80 Visby

Besöksadress: Norra Hansegatan 17,

Visby

Tel 0498-26 35 00

AB Svenska Spel

106 10 Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, 

Sundbyberg

Tel 08-757 77 00

Kundtjänst 0770-11 11 11

www.svenskaspel.se
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